Upevňovací technika / Nýtovací technika

RL-2 Série
Nářadí pro usazování trhacích nýtů,
a rychlomontážní systémy

Změny vyhrazeny

RL-2 Nářadí

2

Titgemeyer/10309CS0122/1

RL-2 Nářadí

Obsah
04
Nová
RL-2 Série

12
RL60-2
pro nýty a
vysokopevnostní nýty

10
RL20-2
pro nýty

14
Změny vyhrazeny

RL75-2
pro lockbolty a
vysokopevnostní nýty

Titgemeyer/10309CS0122/1

3

RL-2 Nářadí

Titgemeyer Tools
& Automation
Titgemeyer Tools & Automation byla založena v
roce 1994 pod názvem RIVETEC v Albrechticích
nad Vlatvou v České republice.
Společnost je součástí skupiny Titgemeyer od
roku 2000 a nyní sídlí v Písku.
Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává profesionální nýtovací nástroje pro všechny typy nýtů
a nýtovacích aplikací - také s řízením procesu.
Kromě toho Titgemeyer Tools & Automation
navrhuje a vyrábí speciální stroje, montážní
linky a automatizační řešení na míru.

Představujeme novou řadu
pneumaticko-hydraulického nýtovacího
nářadí
Výkonná řada nářadí RL se osvědčila v celém spektru výrobních podniků.
Zaujme širokou škálou velmi odlišných možností
použití. Při každodenní práci - i v těch nejtěžších
podmínkách - nářadí prokazuje odolnost, spolehlivost a robustnost.
Nová řada nářadí vychází ze základů svých
předchůdců, ale dostala zcela nové funkční komponenty – díky těmto změnám jsme dokázali vytvořit
nové konkurenceschopné nářadí, které se vyznačuje

Změny vyhrazeny

mnoha vylepšeními.
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Silné
Vysoká nýtovací síla
Při zachování kompaktních rozměrů se nám podařilo zvýšit nýtovací
sílu našeho nářadí řady RL-2.
Zvýšením pevnosti a snížením hmotnosti nabízíme velmi výkonné
pneumaticko-hydraulické nýtovací nářadí s velkými výkonovými
rezervami pro vaše aplikace.

Nízká hmotnost
Každé zařízení zaznamenalo drastický úbytek hmotnosti ve
srovnání s jeho předchůdcem.
Robustní konstrukce
Nové profesionální nářadí RL-2 je vyráběno tak,
aby sneslo náročné nasazení na všech výrobních linkách.
Vysoká kvalita zpracování
Díky našim dlouholetým zkušenostem s výrobou nýtovacího
nářadí, dokážeme našim zákazníkům jej dodat na vysoké úrov-

Výhody na první pohled

ni kvality zpracování a spolehlivosti.

— Nízká hmotnost
— Vysoká nýtovací síla
— Rychlá rychlost instalace
— Vylepšená ergonomie
— Vylepšené těžiště
— Snadné manévrování
— Nízká hlučnost
— Zlepšená nákladová efektivita
— Snadno se udržuje
— Velmi kvalitní zpracování
— Robustní provedení
— Snadné použití
— Široká nabídka příslušenství
— Ochranná gumová základna
— Snadné použití; nízká údržba
Změny vyhrazeny

— Spolehlivé a osvědčené
— Certifikace ISO 9001
— Značka CE
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Úspora času
Zlepšená nákladová efektivita
Nové nýtovací nářadí RL-2 (RL20-2 a RL60-2) je
nyní standardně vybaveno samostatným tlačítkem
pro aktivaci přisávání vzduchu.
To výrazně zvyšuje hospodárnost, protože odsávání
vzduchu je aktivováno pouze tehdy, když je nářadí
v provozu.

Snadná manipulace
Obsluha je jednoduchá a snadná.
Držák pro montáž balanceru zůstalsamozřejmě zachován a je dodáván s každým nářadím.

Kompatibilní příslušenství
Kompatibilita většiny příslušenství mezi novým
nářadím a jeho předchůdci usnadňuje přechod ze
starého na nový typ.
Eine Vielzahl an Zubehör
Aufgrund unseres Zubehörsortiments können die
Změny vyhrazeny

meisten Anwendungen mit den Werkzeugen durchgeführt werden.
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Výhody na první pohled
— Nízká hmotnost
— Vysoká nýtovací síla
— Rychlá rychlost instalace
— Vylepšená ergonomie
— Vylepšené těžiště
— Snadné manévrování
— Nízká hlučnost
— Zlepšená nákladová efektivita
— Snadno se udržuje
— Velmi kvalitní zpracování
— Robustní provedení
— Snadné použití
— Široká nabídka příslušenství
— Ochranná gumová základna
— Snadné použití; nízká údržba
— Spolehlivé a osvědčené
— Certifikace ISO 9001
— Značka CE

Bohaté příslušenství
Naše řada dostupného příslušenství znamená,
že toto nářadí dokáže provádět požadované aplikace.

Snadná údržba
Při vývoji nového nářadí RL-2 bylo naší vizí co nejvíce usnadnit jeho údržbu.
Nyní některé kroky údržby dokonce nevyžadují nástroje.

Snadné doplňování oleje
Další novinkou je vylepšené umístění zátky pro plnění oleje,
která se přesunula ze spodní zadní části rukojeti do horní části
nářadí.
Tato nová poloha je ideální pro usnadnění doplňování oleje a
Změny vyhrazeny

odvzdušňování hydraulického systému, když je jednotka na
pracovním stole.
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Rychlé
Rychlejší nýtovací cykly
S pomocí inovativního nýtovacího systému byla
rychlost současné řady RL zvýšena o 30 %.
Celý nýtovací cyklus nyní trvá méně než 1
sekundu.
Automatický nýtovací cyklus
Celá produktová řada je vybavena automatickým kompletním nýtovacím cyklem.
Po stisknutí spouště se provede kompletní nýtovací cyklus.

Ergonomické
Vylepšená ergonomie
Výrazně se zlepšila manipulace a ergonomie
nářadí. Podařilo se nám obměnit spoušť pro
zahájení procesu nýtování.
Nová spoušť je měkčí na stisknutí, a proto
je mnohem uživatelsky přívětivější než ta
předchozí.
Vyšší těžiště
Bylo vylepšeno těžiště a obecná manévrovatelnost s nářadím. Těžiště bylo posunuto tam, kam
patří – ze spodní části do středu nářadí.
Nyní je všechno nové nářadí jednodušší a mnohem pohodlnější k použití. Zápěstí je odlehčeno.

Větší mobilita
"Ovladatelnost nářadí se výrazně zlepšila.
Přípojka vzduchu se přesunula do zadního
středu nářadí.
Přemístěním přípojky mohou nyní leváci i

Změny vyhrazeny

praváci zařízení plně využívat."
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Odborná rada
Naše rady pro váš dokonalý výsledek
Již více než 100 let je naše společnost zárukou
kvalifikovaného poradenství a prvotřídního servisu.

Výhody na první pohled
— Nízká hmotnost
— Vysoká nýtovací síla

Technická podpora
Našim zákazníkům nabízíme komplexní technickou
podporu. Nabízíme poradenství, analýzu konkrétních požadavků, implementaci a zaškolení obsluhy
a údržby.
I ta nejlepší technologie stárne. A abychom rychle
viděli, kdy nadešel čas, nabízíme vám naši profesionální údržbu a opravy – v našem vlastním servisním závodě.

— Rychlá rychlost instalace
— Vylepšená ergonomie
— Vylepšené těžiště
— Snadné manévrování
— Nízká hlučnost
— Zlepšená nákladová efektivita
— Snadno se udržuje
— Velmi kvalitní zpracování
— Robustní provedení
— Snadné použití
— Široká nabídka příslušenství
— Ochranná gumová základna

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme

— Snadné použití; nízká údržba
— Spolehlivé a osvědčené
— Certifikace ISO 9001

Změny vyhrazeny

— Značka CE
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RL20-2
Vysoká rychlost instalace a vysoký zdvih
RL20-2 je pneumaticko-hydraulický nýtovací nářadí pro
zpracování trhacích nýtů o průměru 2,4 mm až 5,0 mm.
Jedná se o skutečně lehké nářadí, která pohodlně padne do
ruky. Rychlost nýtování je méně než jedna sekunda.
RL20- 2 má pracovní zdvih 19 mm a nastavovací sílu 11,9
kN při 6 barech. Je spolehlivé, tiché a snadno se používá.
Nářadí pro ruční použití - silné, rychlé, efektivní.

Výhody na první pohled
— Vysoká rychlost nýtování
— Nýtovací cyklus rychlejší než 1 sekunda
— Ekonomická spotřeba vzduchu díky samostatnému
spouštěči pro odsávání vzduchu
— Snadná manipulace
— Snadná údržba
— Nízká hmotnost
— Dobře vyvážený tlakový bod na tlačítku spouště
— Těžiště nástroje je v jeho středu
— Ergonomická rukojeť
— Připojení vzduchu na zadní straně nástroje
— Závěsné zařízení pro balancer
— Demontáž tažné jednotky bez použití nářadí
— Bezpečnostní přetlakový ventil v nástroji

Změny vyhrazeny

— Nádoba na trn nýtu s rychlouzávěrem

10
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RL20-2
Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj pro zpracování
trhacích nýtů 2,4 mm – 5,0 mm
Technické specifikace
Hmotnost (v závislosti na provedení): 1,4 kg
Rozměry (V×D):

269 × 277 mm

Průměr trhacího nýtu

2,4 – 5 mm, max. Ø
trnu nýtu 4 mm

Tažná síla:

11,9 kN / 6 bar

Pracovní zdvih:

19 mm

Rychlost nýtovacího cyklu:

0,9 s (bez nýtu)

Spotřeba vzduchu na 1 nýt:

2,7 l

Úroveň hluku:

86,5 dB

Pracovní tlak:

6 bar

Připojení stlačeného vzduchu:

6 mm, (G1/4“)

Hydraulický olej – norma:

ISO HN 32

Hydraulický olej – příklad:

OH-HM 32

Mazivo – norma:

ISO XCCHB-2

Mazivo – příklad:

LV2EP

Rozsah dodávky
Nýtovací nástroj RL20-2
Nástavce: 2,4 mm; 3,0 / 3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 / 5,0 mm
Sada na doplnění oleje
Připojení vzduchu
Návod k obsluze
Obj.č. 431 450 700
Pracovní prostor
Ø nýtu [mm]

2,4**

3,0/3,2 4,0

4,8/5,0

6,0

6,4

Hliník, měď, mosaz
Ocel
Nerezová ocel

*

* V závislosti na typu nýtu

Změny vyhrazeny

** Nevhodné pro pohárkové trhací nýty.

Titgemeyer/10309CS0122/1
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RL60-2
Na každou akci
Nářadí RL60-2 zpracovává nejen standardní a Becher
trhací nýty, ale také vysocepevnostní speciální trhací nýty
se speciálním upínacím efektem.
S pracovním zdvihem 27 mm a nastavovací silou 17,9 kN
při 6 barech je RL60-2 výkonně všestranná.
Nýtovací cyklus trvá přibližně jednu sekundu.
Pneumaticko-hydraulické nýtovací nářadí zaručuje
bezpečnou práci a lze jej flexibilně používat v dílnách i
průmyslu – silné, rychlé, efektivní.

Výhody na první pohled
— Vysoká rychlost nýtování
— Nýtovací cyklus cca 1 s
— Ekonomická spotřeba vzduchu díky samostatnému
spouštěči pro odsávání vzduchu
— Snadná manipulace
— Snadná údržba
— Nízká hmotnost
— Dobře vyvážený tlakový bod na tlačítku spouště
— Těžiště nástroje je v jeho středu
— Ergonomická rukojeť
— Připojení vzduchu na zadní straně nástroje
— Závěsné zařízení pro balancer
— Demontáž tažné jednotky bez použití nářadí
— Bezpečnostní přetlakový ventil v nástroji

Změny vyhrazeny

— Nádoba na trn nýtu s rychlouzávěrem

12
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RL 60-2
Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj pro
zpracování trhacích nýtů 4,0 mm – 6,4 mm a
vysokopevnostních trhacích nýtů 4,8 mm – 6,4 mm
Technické specifikace
Hmotnost (v závislosti na provedení): 1,99 kg
Rozměry (V×D):

331 x 336 mm

Průměr trhacího nýtu

4,0 – 6,4 mm, max.
Ø trnu nýtu 4 mm

Tažná síla:

17,9 kN / 6 bar

Pracovní zdvih:

27 mm

Rychlost nýtovacího cyklu:

1,0 s (bez nýtu)

Spotřeba vzduchu na 1 nýt:

5,8 l

Úroveň hluku:

85,5 dB

Pracovní tlak:

6,0 bar, max. 7 bar

Připojení stlačeného vzduchu:

6 mm (G 1/4“)

Hydraulický olej – norma:

ISO HN 32

Hydraulický olej – příklad:

OH-HM 32

Mazivo – norma:

ISO XCCHB-2

Mazivo – příklad:

LV2EP

Rozsah dodávky
Nýtovací nástroj RL60-2
Nástavce: 4,0 mm; 4,8 / 5,0 mm; 6,0 mm; 6,4 mm;
Sada na doplnění oleje
Připojení vzduchu
Návod k obsluze
Obj. č. 431 500 750

Pracovní prostor
Ø nýtu [mm]

2,4

3,0/3,2 4,0

4,8/5,0

6,0

6,4

Hliník, měď
Ocel
*

Nerezová ocel
* V závislosti na typu nýtu

Pracovní oblast, vysokopevnostní trhací nýty
Spojovací materiál

TIBULB

TIBULB Plus

HUCKLOK

Magna-Lok/ M-Lock TIFAS M-Bolt

Magna-Bulb

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

4,8 6,4 7,8

6,4

6,4

4,8

4,8 6,4 7,8

4,8 6,4

( )*

( )*

[mm]
6,4

9,5

4,8

6,4

BOM
7,8

9,5

12,7 15,9 19,1

Hliník
Ocel
Nerezová ocel

Změny vyhrazeny

* Lze použít dovybavením pomocí sady pro dovybavení krytu čelistí 431 821 870 a nástavcem 431 502 870.

HUCK®, MAGNA-BULB®, BOM®, HUCKTAINER®, C50L®, HUCKBOLT®, HUCKLOK®, MAGNA-LOK® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Huck International Inc.
Titgemeyer/10309CS0122/1
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RL75-2
Perfektní inatalace lockboltů
RL75-2 je pneumaticko-hydraulické nářadí pro zpracování
lockboltů a vysokopevnostních trhacích nýtů z hliníku, oceli a nerezové oceli s pracovním rozsahem 4,8 až 6,4 mm.
Má pracovní zdvih 17 mm a nastavovací sílu 28 kN při 6
barech.
Toto výkonné nářadí se vyznačuje vysokým výkonem a
jednoduchou obsluhou – silné, rychlé, efektivní.

Výhody na první pohled
— Vysoká rychlost nýtování
— Snadná manipulace
— Snadná údržba
— Nízká hmotnost
— Vysoká tažná síla
— Dobře vyvážený tlakový bod na tlačítku spouště
— Ergonomická rukojeť
— Těžiště nástroje je v jeho středu
— Připojení vzduchu na zadní straně nástroje
— Závěsné zařízení pro balancer
— Bezpečnostní přetlakový ventil v nástroji
— Nádoba na trn nýtu s rychloupínacím uzávěrem

Změny vyhrazeny

(volitelně k dispozici)
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RL75-2
Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj pro zpracování
pojistných šroubů a vysokopevnostních trhacích nýtů

Technické specifikace
Hmotnost (v závislosti na provedení): 1,71 kg
Rozměry (V×D):

331 x 218 mm

Pojistný šroub:

5,0 – 6,5 mm

Vysokopevnostní slepé nýty:

4,8 – 6,4 mm

Tažná síla:

28 kN / 6 bar

Pracovní zdvih:

17 mm

Rychlost nýtovacího cyklu:

0,9 s (bez nýtu)

Spotřeba vzduchu na 1 nýt:

5,8 l

Úroveň hluku:

86 dB

Pracovní tlak:

6,0 bar, max. 7 bar

Připojení stlačeného vzduchu:

6 mm (G 1/4“)

Hydraulický olej – norma:

ISO HN 32

Hydraulický olej – příklad:

OH-HM 32

Mazivo – norma:

ISO XCCHB-2

Mazivo – příklad:

LV2EP

Rozsah dodávky
Nýtovací nástroj RL75-2
Sada na doplnění oleje
Připojení vzduchu
Návod k obsluze
Obj. č. 385 060 350

Pracovní oblast Pojistný šroub
Spojovací materiál

ø standardního

ø pojistného šroubu

ø pojistného šroubu

ø Hucktainer®

pojistného šroubu

DeltaBolt®

Multigrip

Plus

[mm]
4,8

[mm]
4,8

6,4

[mm]
4,8

•

•

6,4

Hliník

•

•

Ocel

•

•

Nerezová ocel

•

•

8,0

9,6

8,0

9,6

6,4

•

•

•

•

•

•

7,8

9,6

[mm]
9,5
•

Pracovní oblast, vysokopevnostní trhací nýty
Spojovací materiál

Změny vyhrazeny

Hliník

ø trhacích nýtů TIBULB

ø trhacích nýtů M-LOCK

ø trhacích nýtů MAGNA-BULB®

ø trhacích nýtů BOM®

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

4,8

6,4

•

•

Ocel

•

•

Nerezová ocel

•

•

7,8
•

4,8

6,4

•

•

•

•

•

•

9,5

4,8

6,4

•

•

7,8

4,8

6,4

7,8

9,5

* Tažné hlavy nejsou součástí dodávky. Výběr produktu dle tabulky v katalogu.
HUCK®, MAGNA-BULB®, BOM®, HUCKTAINER®, C50L®, HUCKBOLT®, HUCKLOK®, MAGNA-LOK® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Huck International Inc.
Titgemeyer/10309CS0122/1
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O nás
Skupina Titgemeyer je přední společností v oblasti spojovací techniky,
upevňovacích technologí a součástí vozidel v 15 místech v Evropě.
Tradiční společnost která vyvíjí, vyrábí a prodává více než 30 000 nýtovacích prvků, nářadí a dílů pro vozidla v sériové výrobě i na zakázku na
přání zákazníka.

Výrobní místa

Sídlo společnosti

Prodejní místa

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Gebr. Titgemeyer GmbH

Titgemeyer Turkey Baglanti

Cirteq Limited

Hannoversche Straße 97

Brunner Straße 77 – 79

Teknolojileri San. ve Tic. A.S.

‘Hayfield’ Colne Road,

49084 Osnabrück / DE

1230 Wien / AT

Barbaros Mah. Is Merkezi No.1

Glusburn, Keighley,

Kat: 8 D.58

West Yorkshire, BD20 8QP

Postfach 4320

T +43 (0) 1/6 67 90 40 – 0

49033 Osnabrück / DE

E sales@titgemeyer.com

34746 Atasehir, Istanbul / TUR
T +44 1535 633333
T +90 (0) 21 66 88 20 – 27

E sales@cirteq.com

T +49 541 5822–0

E sales@titgemeyer.com.tr

W cirteq.com

E info@titgemeyer.com

W titgemeyer.com.tr

W titgemeyer.at

W titgemeyer.com

Titgemeyer CZ spol. s r. o.
Titgemeyer Tools & Automation

U Vodárny 1506
Titgemeyer (UK) Limited

spol s.r.o.

A2 Link One Industrial Park

U Vodárny 1506

T +420 382 2067 – 25

George Henry Road

397 01 Písek / CZ

E sales@titgemeyer.com

DY4 7BU Ti pton / UK

397 01 Pisek / CZ

T +42 382 2067 – 11

W titgemeyercz.cz

Titgemeyer Polska sp. z o.o.

T +44 (0) 1 21 5 57 97 – 77

E info@rivetec.cz

E sales@titgemeyer.co.uk

W rivetec.cz

W titgemeyer.co.uk

Cypriana Bazylika 17
98-200 Sieradz / PL

RIEKO GmbH
Robert-Bosch-Straße 9

T +48 (0) 43 828 20 – 15

72124 Pliezhausen / DE

E sales@titgemeyer.com
W titgemeyer.pl

T +49 7127 9744 – 0
E info@rieko-web.com
W rieko-web.com

Titgemeyer Skandinavien A/S
Lunikvej 32
2670 Greve / DK

Titgemeyer GmbH & Co. KG
Werk Lotte

T +45 4360 0966

Daimlerstraße 13 – 15

E info@titgemeyer.dk

49504 Lotte / DE

W titgemeyer.dk
T +49 5404 9666 – 0
E info@titgemeyer.com
Titgemeyer Skandinavien A/S

W titgemeyer.com

Box 3218
550 03 Jönköping / SE
TS Gesellschaft für Transport- und
T +46 36 128350

Sicherungssysteme mbH

E info@titgemeyer.se

Haßlinghauser Straße 156

W titgemeyer.se

58285 Gevelsberg / DE
T +49 541 5822 – 900
E ts@cargocontrol.de
W wir-sind-ladungssicherung.de

