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Průmysl & aplikace

Náš nýtovací proces
V základu je druh tvářecího procesu určen typem aplikace. Pro své kvalitní 
výsledky prováděné za nižší síly, kratší čas a za minimálního zatížení 
obrobku je často preferován radiální nýtovací proces (tvářecí nástroj opi-
suje hypocykloidu). V případě orbitálního nýtování opisuje tvářecí nástroj 
kruh. Deformace probíhá po obvodu nýtu a je vytvořena závěrná hlava 
ve tvaru půlměsíce.Proces rolování je schopný tvářet i díly s velkým 
průměrem a tenkými stěnami. 

Naše produkty
Základem všech našich strojů jsou pneumaticky, hydraulicky nebo elek-
tricky poháněné jednotky. Aktuálně BalTec nabízí 24 různých modelů se 
silou od 0,5 do 100 kN. Všechny jednotky mohou být integrovány do 
výrobních celků a umístěny v jakékoliv pracovní poloze, čímž zajišťujeme 
maximální flexibilitu. Speciální design strojů a monitorování nýtovacího 
procesu spolu s rozsáhlým příslušenstvím doplňují široké portfolio 
produktů.
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SWISS MADE

Přímý kontakt a mnoho zastupujících společností
BalTec je celosvětově reprezentován 6 svými společnostmi (Švýcarsko / Německo, Francie, Velká Británie /
Irsko, USA /Kanada / Mexico, Brazílie, Čína) a 40 zastupujícími společnostmi. Díky naší diverzifikované 
síti prodeje a technické podpoře Vám můžeme lokálně nabídnout maximální podporu pro vaše výrobní 
procesy.

Naše služby
BalTec nabízí vysoce kvalitní náhradní díly a tvářecí nástroje své vlastní produkce. Vysoká životnost 
BalTec tvářecích nástrojů je dobře známá. Standardní náhradní díly jsou skladem. Dále nabízíme 
opravy a zaškolení přímo ve Vašich výrobních prostorách.

Naše technologické centrum
Abychom pro Vaše individuální požadavky našli nejlepší řešení, provádíme studie proveditelnosti 
založené na materiálu, tvářecí technologii, síle, času nýtování a dalších parametrech. Ve spolupráci 
s Vámi vyvineme to nejlepší možné řešení, a to jak z technického, tak i ekonomického hlediska. 
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Grupul BalTec

Švýcarsko / Německo 
BalTec AG

Velká Británie / Irsko 
BalTec (UK) Ltd. 
Reading, Berkshire, England

Francie 
BalTec France 
Rambouillet, France 
Italie 
BalTec Italia S.r.l. 
Schio (VI), Italy

USA / Kanada / Mexico 
BalTec Corporation  
Canonsburg, PA, USA

Brazílie 
BalTec do Brasil LTDA 
Jundiaí, Brasilien

Čína 
BalTec Machinery Ltd. 
Shanghai, P.R. China


