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Varför Tangless

NATIONAL AVIATION STANDARD:
CoilThread® Inserts Tangless är godkända enligt flyg 
standarderna NASM 8846, NAS 1130 och NA0276.
Dessa gäller både civilt och militärt.

FOREIGN OBJECT DAMAGE:
Med Tangless undviker du extra arbete med 
att plocka bort bryttappar och reducerar risken 
att kvarglömda föremål kan skada slutprodukten.

DUBBELSIDIG DESIGN:
Tangless har en unik dubbelsidig design med 
haksystem i båda ändar av tråden. Det innebär bland
annat att operatören aldrig behöver vända insatsen åt
rätt håll vid montering. 

JUSTERINGS- OCH DEMONTERINGSBAR:
Tangless är med sin dubbelsidighet möjlig att på ett 
säkert sätt demontera eller justera.
Då Tangless har hakar i båda ändar kan produkten 
enkelt och säkert plockas bort i efterhand.

TID OCH KOSTNADSBESPARING:
Tangless kan reducera tiden till cirka 1/3 jämfört med ett 
montage av andra insatser. Om små insatser och/eller bottenhål
används kan tidsvinsten med Tangless öka än mer. 
Även kostnader för skador orsakade av bryttappen, elimineras 
när Tangless används.

Varför välja ett montage med Tangless insatser? Svaret är lika enkelt som produkten är 
effektiv.  Alla som arbetar med att montera insatser känner till dess nackdelar med 
bryttappen som måste tas bort.  Det tar tid och kan skapa skador på
slutprodukten om man inte gör rätt. Med Tangless insatser 
elimineras bryttappen genom det unika systemet 
med hakspår på insidan av insatsen. Det medför tids- 
och kostnadsbesparing vid montering. Inte bara i form 
av att monteringen går fortare utan även på grund av 
den minimerade risken för skador på slutprodukten.

Kravet på godstjocklek är avsevärt mindre med insatsgänga

Solid insats

Tunnväggig insats

CoilThread® insats
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Att välja insats

SKRUVFÖRBAND I 
GENOMSKÄRNING

H Dim.
(Min. Tapp Djup)

F Dim.
(Min. 

Borrhåls
Djup ) 

METRISK

(MPa)

SKRUVENS STRÄCKGRÄNS
(MPa)

300 400 500 600 800 1000 1200 1400

70 1.5 2 2.5 2.5 --- --- --- ---

100 1 1.5 1.5 2 2.5 3 --- ---

150 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 3

200 1 1 1 1 1.5 1.5 2 2.5

250 1 1 1 1 1 1.5 1.5 2

300 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5

350 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5

Skjuv-
hållfasthet
hos grund
materialet

Tabellen visar rekommenderad multipelfaktor baserad på grundmaterial och skruvens material.
  Nominell diameter (D) x Multipelfaktor = Kakylerad Nominell längd (L)

KATO CoilThread® Tangless insatser finns i fem nominella längder ( 1D, 1.5D, 2D, 2.5D & 3D ).
Insatsens nominella längd är ett kalkylerat värde och kan inte mätas på en omonterad insats.
Det nominella värdet är uträknat efter insatsens monterade längd plus 1/2 gängstigning. Den nominella längden 
hos en insats avgörs med en multipelfaktor 1, 1.5, 2, 2.5 och 3 gånger den nominella diametern (D) hos insatsen 
( Exempel: M5x1D = 5mm lång ). För att erhålla ett korrekt förband är det viktigt att avväga insatsens längd 
mot skruvens sträckgräns och grundmaterialets skjuvhållfasthet.

I tabellen nedan finns de fem längderna representerade. Välj insatslängd så att det alltid är skruven som kommer gå
sönder, inte grundmaterialet eller insatsen.

Skruvens sträckgräns är specificerad som minimum. 
Vid val av insatslängd ska hänsyn till skruvens maximala 
hållfasthet och/eller åtdragningsmoment beaktas.

Arbetstemperaturen kan ge avvikelser, vilket ska kompenseras.

Skjuvkrafter ska beaktas i arbetsmaterialet då spänningar 
uppträder vid det gängade hålets ytterdiameter.

När skruvens hållfasthetsvärden är mellan värden i tabellen ska 
nästa lägre värde på grundmaterialet eller nästa högre värde 
för skruven användas.

För att uppnå maximal hållfasthet ska det gängade hålets djup, 
skruvlängd och gänglängd vara tillräcklig för att ge full gängtäckning  
över hela insatsens längd.

1.

2.

3.

4.

5.

NOTERA:

Standardskruv kan användas med Tangless insatser utan några specialverktyg.
Skruven måste vara av sådan längd att hela insatslängden möter skruvens gängor, i annat fall uppnås ej den 
maximala hållfastheten i förbandet. Då Tangless insatser används i konstruktionen elimineras risken att bryttappen 
sitter kvar och därigenom förhindrar ett optimalt förband. Genom att använda en skruv av tillräcklig längd 
säkerställs även att de eventuella låsvarv som finns på insatsen greppar fullt ut och ger de utlovade fördelarna 
med låsande insats (även kallat Screw Locking).

C.EDGREN

Plätering och Ytbehandling

304 Rostfritt stål (standard)

Inconel X-750

Fosforbrons

Nitronic 60®

• Avsedd för högtemperatur-
applikationer.

• Klarar temperaturer upp till 540°C

• 

• Färg:  Blå

• Idealisk för marina applikationer
tack vare extrem korrosionsbeständighet.

• 

• Färg:  Brons

• 

• Extremt bra prestanda vid höga
temperaturer.

• Legeringsnummer UNS S21800.

• Färg:  Silver

• 

• 

• Färg:  Silver

Material och Ytbehandling

Speciellt utvecklad för att undvika
kallsvetsning och utnötning då 
rostfria bultar används.

Följer AS7247 standard
Följer AS7245 standard

Lämplig för de flesta applikationer.
Uppfyller de flesta konstruktionskrav
på styrka, korrosion och temperatur
tålighet.

Följer AS7246 standard

• 

• Färg: Röd ( Låsande )
Grön ( Standard )
Färg enligt önskemål
och order.

Infärgning
För identifiering.

Förnickling
• Ökar slitstyrkan och korrosions-

beständigheten.
• 

• Färg: Silver
Följer AMS-C-26074 standard.

Silver
• Smörjande egenskaper även

vid mycket höga temperaturer.

• 

• Färg:  Moln vit

Följer AMS2410, AMS2411
ochAMS2412

Torrfilmsmörjnig
• 

• 

• 

• Färg:  Mörkgrå

Följer AS5272 standard.

Utmärkt korrosionsmotstånd.

Används för att motverka
kallsvetsning mellan insats
och material, insats och bult.
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ANVISNINGAR:
Gänga:
De vanligast förekommande metriska dimensionerna anges i tabellen. 
Andra dimensioner förekommer och kan beställas mot order.
Lagerhållning sker på M3 till M12 eller enligt överrenskommelse.

Längd:
Längden anges i antal gånger av diametern på gängan för respektive 
dimension. Lagerhållning sker på längd 1D, 1.5D och 2D eller enligt 
överenskommelse. D=Gängans diameter Ex. M5=5mm Beställningsanvisningar:

Produkten anges enligt ovan med Benämning, Gänga, Gängstigning och Längd.
(Insatslängden kan även anges i millimeter tex. M5x0,8x7,5)

Borrhålsinformation:
I tabellen ovan anges ett generellt värde för borrhålets diameter (A).
Viktigt är att hålet försänks med 120° till ett djup på mellan 1/2 -1 Gängstigning (S)

Insatsdiameter:
Insatsens diameter i omonterat tillstånd.
Insatserna håller en reducerad ytterdiameter jämfört med 
på marknaden förekommande produkter.

Gängstigning:
Normal gängstigning anges i tabellen. 
Andra gängstigningar kan förekomma och beställes mot order.

2TNM 5x0,8-1,5

KATO CoilThread®

TANGLESS 
Rostfritt stål A2 304

Metriska insatser

6

Gänga M 2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Gängstigning (S): 0,45 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75

1D 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00

1.5D 3,80 4,50 6,00 7,50 9,00 12,00 15,00 18,00

2D 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00

2.5D 6,30 7,50 10,00 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00

3D 7,50 9,00 12,00 15,00 18,00 24,00 30,00 36,00

Min 3,20 3,80 5,05 6,25 7,40 9,80 11,95 14,30

Max 3,70 4,35 5,60 6,80 7,95 10,35 12,50 15,00

Borr Ø A 2,65 3,20 4,25 5,30 6,30 8,40 10,50 12,50

Försänkning Min 2,90 3,40 4,70 5,80 7,10 9,50 11,80 14,20

Ø (B) Max 3,40 4,00 5,30 6,40 7,70 10,10 12,40 14,80

Borrdjup AL Då Finishing Tap används är AL = Längd + Gängstigning (S) x 7 Exempel. M5x1D AL = 5,0 + ( 0,8x5 ) 
=
9,00

 (Rekommenderat) Då Bottoming/Spiral Flute Tap används är AL = Längd + Gängstigning (S) x 5 Exempel. M5x1D AL = 5,0 + ( 0,8x3 ) 
=
7,40

Gänglängd BL Minsta gängdjup för att nå full gänga fås genom =Längd + Gängstigning (S) Exempel. M5x1D BL = 5,00 + 0,80 = 5,80

Längd (L)

Insats Ø (C)

Alla mått i mm om inget annat anges.

AL

A

120°

BL

B

L

* För optimal prestanda bör insatsen monteras 1/2 till 1 gängstigning 
under materialkanten.

2TNM
Ø OMONTERAD INSATS C DRIVSPÅR

DRIVSPÅR

LÄNGD L

2TLM
Ø OMONTERAD INSATS C

DRIVSPÅR

DRIVSPÅR

LÄNGD L

STANDARD LÅSANDE
Infärgning: RÖD

Infärgning och identifiering:
För att enkelt kunna identifiera vilken typ av insats som används är de
låsande insatserna infärgade i RÖTT. Standard insatser är ofärgade.
Det blir även tydligt att insatser är monterade i applikationen om de är
infärgade. Om annat val av infärgning önskas, är detta beställningsvara.

Monteringsanvisningar

C.EDGREN

De monteringsanvisningar som presenteras på följande sidor är generella och kan behöva justeras för
att passa just det material som ska användas i applikationen. Applikationen kan vara utformad på ett
sådant sätt att dessa anvisningar ej kan användas. Specifika anvisningar för applikationen får då tas
fram. C.Edgren AB erbjuder hjälp och stöd redan under konstruktionsfasen för att undvika
att applikationen i efterhand ska behöva ändras.
För att erhålla optimal prestanda och funktion bör dessa anvisningar och riktlinjer följas genom hela 
processen. 

Nedan visas processen steg för steg för steg 1-4.

2.

Försänk det borrade hålet enligt tabell
till diametern (B) med 120° ± 5° 
försänkningsvinkel.

(BL)

3.

Gänga hålet med gängtapp för respektive
dimension, se tabell (BL) för minsta gängdjup.

4.

Installera insatsen i det gängade hålet.
Insatsens första gängvarv skall installeras 
till ett djup av 1/2 -1 (S) Gängstigning under
materialets yta för att optimal prestanda skall
garanteras.

1.

Använd borrdiameter enligt tabell (A).
Borrlängd (AL) bestäms utifrån vilken
typ av gängtapp som ska användas för
gängan. Följ tabell (A)+(AL). 

(A)

(AL)

(B)
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under materialkanten.

2TNM
Ø OMONTERAD INSATS C DRIVSPÅR

DRIVSPÅR

LÄNGD L

2TLM
Ø OMONTERAD INSATS C

DRIVSPÅR

DRIVSPÅR

LÄNGD L

STANDARD LÅSANDE
Infärgning: RÖD

Infärgning och identifiering:
För att enkelt kunna identifiera vilken typ av insats som används är de
låsande insatserna infärgade i RÖTT. Standard insatser är ofärgade.
Det blir även tydligt att insatser är monterade i applikationen om de är
infärgade. Om annat val av infärgning önskas, är detta beställningsvara.

Monteringsanvisningar

C.EDGREN

De monteringsanvisningar som presenteras på följande sidor är generella och kan behöva justeras för
att passa just det material som ska användas i applikationen. Applikationen kan vara utformad på ett
sådant sätt att dessa anvisningar ej kan användas. Specifika anvisningar för applikationen får då tas
fram. C.Edgren AB erbjuder hjälp och stöd redan under konstruktionsfasen för att undvika
att applikationen i efterhand ska behöva ändras.
För att erhålla optimal prestanda och funktion bör dessa anvisningar och riktlinjer följas genom hela 
processen. 

Nedan visas processen steg för steg för steg 1-4.

2.

Försänk det borrade hålet enligt tabell
till diametern (B) med 120° ± 5° 
försänkningsvinkel.

(BL)

3.

Gänga hålet med gängtapp för respektive
dimension, se tabell (BL) för minsta gängdjup.

4.

Installera insatsen i det gängade hålet.
Insatsens första gängvarv skall installeras 
till ett djup av 1/2 -1 (S) Gängstigning under
materialets yta för att optimal prestanda skall
garanteras.

1.

Använd borrdiameter enligt tabell (A).
Borrlängd (AL) bestäms utifrån vilken
typ av gängtapp som ska användas för
gängan. Följ tabell (A)+(AL). 

(A)

(AL)

(B)
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C. EDGREN AB
Grusgropsvägen 3
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Web: www.c-edgren.se
Tfn: 019-30 74 50
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C. Edgren AB är en del av Tappex Group  Tappex®

Produktöversikt 
CoilThread® Inserts Tangless

Gängtappar

Gängtolk

Elektriska verktyg

DemonteringsverktygHandverktyg

Luftverktyg

Bandmatade insatser

C.EDGREN

Insatser
- Rostfritt stål 304
Gängor
- Metriska  M2,5-M12
- UNF / UNC på förfrågan
- Låsande eller ick e låsande
- Specialstorlekar och andra gängor på förfrågan.

Grusgropsvägen 3
702 36 ÖREBRO

C. Edgren AB en del av Tappex Group Tappex®

Web: www.c-edgren.se
Tfn: 019-30 74 50

E-post: kundinfo@c-edgren.se

20
15

-0
3


