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1835 1968 1979 1982 1983 1987 1990 1998

1835:  Pan Bräcker založil rodinnou firmu   
 (textilní komponenty)

1968:  Bräcker zahájil výrobu radiálních   
 nýtovacích strojů

1979:  Založení Bräcker USA

1982:  Zahájení výroby PWS

1983:  Od společnosti Bräcker se oddělil   
 BalTec Maschinenbau AG

1987:  Založení BalTec UK

1990:  Převzetí BalTecu panem Fritzem  
 Böschem (od roku 1997 součástí   
 Feintoolu)

1998:  Představení a výroba prvního řízení  
 nýtovacího procesu

2000:  Ukončení výroby PWS

2002:  Založení BalTec Francie

2010:  Představení nového řízení nýtovacího  
 procesu 4. generace – HPP-25

2011:  Odkoupení BalTecu od Feintoolu  
 skupinou švýcarských investorů

2013:  Založení BalTec Brazílie

2014:  Založení Baltec Machinery  
 (Šanghaj) Ltd., P.R. Čína

2016:  Od roku 1986 bylo dodáno  
 40 000 strojů

2017:  Představení elektrického nýtovacího  
 stroje BalTec

2018:  Založení BalTec Mexico

2021:  Založení BalTec Itálie

2023:  Uvedení ELECTRIC EA30 na trh 

Historie

Dříve & Dnes

DŘÍVE & DNES
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O společnosti
Základem schopností skupiny BalTec, se sídlem ve švýcarském Pfäffikonu, je design a výroba strojů 
pro radiální nýtování, orbitální nýtování, rolování a další spojovací technologie. 

Naše produkty jsou používány všude, kde je zapotřebí kvalitního spoje. Jedná se například o  
automobilový průmysl, výrobu kování, letecký průmysl a průmysl obecně. Zahrnuty jsou dále  
přesné aplikace při výrobě zdravotnických zařízení, hodinek a speciálních nástrojů. 

Nabízíme širokou škálu řešení a vývoj tvářecích procesů pro spojovací aplikace. Zaměřujeme se na 
vysokou kvalitu spojů, které dosahujeme díky našim rozsáhlým vědomostem a mnoha druhům 
tvářecích technologií.

BalTec

BALTEC
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Přímá působnost a prověření zástupci
BalTec je zastoupen celosvětově a to jak přímo svými společnostmi ve Švýcarsku, USA, Německu, 
Francii, Spojené Království, Brazílii, Číně, Španělsku, Itálské a Mexiku, tak i skrze svých 40 prode-
jních a servisních partnerů. Díky naší diverzifikované prodejní a servisní síti rozložené po celém 
světě, jsme schopni Vám nabídnout profesionální služby lokálně. 

Celosvětové 
zastoupení

CELOSVĚTOVÉ ZASTOUPENÍ
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CELOSVĚTOVÉ ZASTOUPENÍ

Pro dosažení nejlepšího možného výsledku  
individuální aplikace provádíme studie provedi-
telnosti ve vztahu k materiálu, spojovacímu 
procesu, požadované síle, designu tvářecího 
nástroje a mnohé další. Ve spolupráci s Vámi 
vyvineme ten nejlepší možný proces vzhledem 
k technickým a ekonomickým požadavkům. 
Získejte výhodu bohatých zkušeností 
shromážděných našimi techniky a inženýry v 
průběhu několika desetiletí!

Naše celosvětová kompetenční a technologická centra 

 � Švýcarsko

 � Německo

 � USA

 � Spojené Království

 � Francie

 � Brazílie

 � Čína

 � Nizozemí

 � Švédsko

 � Itálie

 � Česká republika

 � Polsko

 � Japonsko

 � Thailand

 � Indie

 � Korea
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Automotive Jemná mechanika,  
hodinářství

MedicínaVýroba kování Elektrika, elektronika

PŘÍKLADY APLIKACÍ

Příklady aplikací
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Jemná mechanika,  
hodinářství

Medicína Spotřební zboží  
a volný čas

Domov a zahrada Průmysl obecně

JEDNODUŠE PERFEKTNĚ SPOJENO

Jednoduše perfektně spojeno
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Radiální
Proces: 
Tvářecí nástroj opisuje hypocykloidu (rose petal 
path), což způsobuje jemnou deformaci  
materiálu za použití nejmenší možné síly pů-
sobící na obrobek. Nýty jsou tvářeny ve třech 
směrech. Radiálně ven, radiálně dovnitř a 
také tangenciálně. 

 �  Perfektní struktura povrchu závěrné  
hlavy nýtu

 �  Tvářecí nástroj nerotuje – minimální  
tření mezi nástrojem a dílem

 �  Nižší zatížení komponentů

 �  Umožňuje tvářet i produkty které  
obsahují například bakelit, keramiku  
nebo další křehké materiály

 �  Jednoduchá fixace obrobku díky  
minimálním bočním silám, upínání 
obrobku není zpravidla nutné

 �  Dlouhá životnost strojů i nástrojů

 �  Optimální nákladovost po celou  
dobu životnosti stroje (TCO)

Tvářecí procesy
Radiální i orbitální tváření,  
tváření rolováním 

Procesy
Aplikace určuje proces.
V naprosté většině případů, kde jsou vyžado-
vány vysoce kvalitní spoje, je radiální nýtovací 
technologie vhodným způsobem tváření díky 
rychlosti procesu, nízkým silám a velmi kvalit-
ním výsledkům.

Kritéria pro volbu technologie:

 �  Materiál (pevný nebo trubkovitý)

 �  Tvar materiálu (kulatý nebo speciální)

 �  Počet cyklů na jednom dílu (jeden bod 
nebo několik bodů na dílu)

 �  Průměr (pro trubkovitý materiál)

 �  Pevnost materiálu

 �  Síla stěn

 �  Požadovaný výsledek deformace  
(čisté tváření nebo značení)

 �  Další kritéria

TVÁŘECÍ PROCESY
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Orbitální
Proces:
Středová osa nýtovacího nástroje opisuje kru-
hovou dráhu. Hrana nástroje, která je v kon-
taktu s nýtem, naznačuje bod otáčení, od 
kterého nástroj opisuje kruhový pohyb. Tento 
pohyb vytváří oblast kruhového kontaktu s 
nýtem. Deformace probíhá po obvodu nýtu.

 �  Méně jemné než radiální nýtování

 �  Vytvrzení na tvářeném obrobku je jasně 
viditelné

 �  Použitelné pro tváření větších průměrů a 
kruhovitých útvarů

 �  Vyžaduje dobrou fixaci dílů, která bude 
absorbovat boční síly

Tváření rolováním
Proces: 
Tváření je dosaženo pomocí profilovaných 
válečků, které jsou upevněny na otočném  
vřetenu a válcují tvářenou část.

 �  Umožňuje tvářet těsné úhly

 �  Dobré těsnící vlastnosti tvářených dílů

 �  Minimální axiální síly – minimální  
stlačování obrobku

 �  Speciálně používané pro aplikace s  
velkými průměry nebo tenkými stěnami

 �  Vstupní náklady pro tváření dílů jsou 
vysoké v porovnání s radiálním nebo  
orbitálním tvářením

 �  Rolovací hlava je vyrobena speciálně  
pro konkrétní aplikaci

 �  Design, počet válečků a rychlost rotace 
jsou navrženy dle konkrétní aplikace

 �  Je možný radiální i axiální směr tváření

TVÁŘECÍ PROCESY

Tangenciální
Proces: tangenciální nýtování je druhem 
radiálního nýtování. 
Osa nástroje neprochází středem nýtu. 
Tento nýtovací proces se používá ve  
speciálních případech. Tvářecí nástroj se  
netočí a tření mezi nástrojem a obrobkem 
je tedy minimální. Životnost strojů a 
nástrojů je dlouhá a celková efektivita 
stroje během jeho životnosti (TCO) je 
optimální.
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Třídy produktů
ELEKTRICKÉ, KLASICKÉ-HPP, KLASICKÉ

TŘÍDY PRODUKTŮ

ELEKTRICKÉ KLASICKÉ-HPP KLASICKÉ

Proces Radiální
Orbitální 
Válcovací

Radiální
Orbitální 
Válcovací

Radiální
Orbitální 

Monitorování ANO ANO NE

Nýt-/detekce  
počátku tváření

Integrované v pohybu zdvihu, 
flexibilní a dynamicky  
definovatelné

Integrované v pohybu 
zdvihu, dynamické

NE

Řízení procesu Parametry pohybu nýtovacího 
vřetene mohou být nastaveny 
dle potřeb zákazníka. Množství 
dílčích kroků, které proběhnou v 
rámci jednoho nýtovacího cyklu, 
není nijak omezeno

6 řídících parametrů 
40 předinstalovaných 
programů

Řízeno 
nastavením 
času nýtování

Řídící parametr S = Zdvih
F = Síla 
T = Čas
E = Celkový zdvih
vl = Rychlost posuvu
vr = Rychlost rotace
B = Reference základny (s NHE)
H = Výška nýtu (s NHE)
Z = Zdvih dle pozice

S = Zdvih
F = Síla 
T = Čas
E = Celkový zdvih
B = Reference základny  
 (s NHE)
H = Výška nýtu  
 (s NHE-H)

T = Čas

Minimální obsah 
dodávky

Nýtovací jednotka a řídící systém 
se softwarem (Windows 10)

Nýtovací jednotka a řídící systém s  
integrovanou dotykovou obrazovkou

Certifikát o shodě Ano, jako pracovní stanice  
se světelnou závorou a 
ochrannými dveřmi

Ano, jako stolní pracovní stanice  
s dvouručním ovládáním

Komunikační  
protokoly

IP/Ethernet & UDP protokol
OPC UA na vyžádání

IP/Ethernet & UDP 
protokol

NE
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Perfektní stroj  
pro každou aplikaci 

Flexibilní a modulární nastavení

PERFEKTNÍ STROJ PRO KAŽDOU APLIKACI

ELEKTRICKÉ KLASICKÉ-HPP KLASICKÉ

Proces Radiální
Orbitální 
Válcovací

Radiální
Orbitální 
Válcovací

Radiální
Orbitální 

Monitorování ANO ANO NE

Nýt-/detekce  
počátku tváření

Integrované v pohybu zdvihu, 
flexibilní a dynamicky  
definovatelné

Integrované v pohybu 
zdvihu, dynamické

NE

Řízení procesu Parametry pohybu nýtovacího 
vřetene mohou být nastaveny 
dle potřeb zákazníka. Množství 
dílčích kroků, které proběhnou v 
rámci jednoho nýtovacího cyklu, 
není nijak omezeno

6 řídících parametrů 
40 předinstalovaných 
programů

Řízeno 
nastavením 
času nýtování

Řídící parametr S = Zdvih
F = Síla 
T = Čas
E = Celkový zdvih
vl = Rychlost posuvu
vr = Rychlost rotace
B = Reference základny (s NHE)
H = Výška nýtu (s NHE)
Z = Zdvih dle pozice

S = Zdvih
F = Síla 
T = Čas
E = Celkový zdvih
B = Reference základny  
 (s NHE)
H = Výška nýtu  
 (s NHE-H)

T = Čas

Minimální obsah 
dodávky

Nýtovací jednotka a řídící systém 
se softwarem (Windows 10)

Nýtovací jednotka a řídící systém s  
integrovanou dotykovou obrazovkou

Certifikát o shodě Ano, jako pracovní stanice  
se světelnou závorou a 
ochrannými dveřmi

Ano, jako stolní pracovní stanice  
s dvouručním ovládáním

Komunikační  
protokoly

IP/Ethernet & UDP protokol
OPC UA na vyžádání

IP/Ethernet & UDP 
protokol

NE

RNE laterální 
Jednotka s laterálně  
umístněným motorem 
pro snížení výšky  
konstrukce 

Ex U 
Elektrická jednotka:  
napájecí modul včetně kabelů a  
závitových kroužků pro instalaci

 

RNR 
Pracovní stanice:  
stojan a mezikus,  
elektrický otočný stůl  
se 6 nebo 4 stanicemi, 
bezpečnostní zakrytování

RNE M1 
Jednotka s C rámem,  
pomocí kliky lze nastavit 
výšku nad dílem, vhodná 
pro integraci  
do výrobních linek

ENE  
Orbitální nýtovací jednotka:  
ideální pro integraci – v jakékoli 
požadované pozici – nebo jako  
kombinace s různými stroji

RND 
Stolní model / pracovní 
stanice: dvě jednotky 
jsou umístěny na  
jednom stole

RN 
Stolní nýtovací stroj:  
jednotka se stojanem, 
obsahujícím klikový  
mechanismus a stolem   

RNE 
Radiální nýtovací jednotka:  
ideální pro integraci – v jakékoli 
požadované pozici – nebo jako 
kombinace s různými stroji

RNC RT & TR 
Pracovní buňky:  
koordinují nýtovací stroj s 
otočným stolem nebo pá-
sovým dopravníkem

RNS 
Nýtovací stroj s  
podstavcem: nýtovací 
stroj s nastavitelným  
pracovním stolem, 
dostupný i s bezpeč- 
nostním zakrytováním

Vlastní specifické  
pracovní buňky 
Kompletní systém s 
držáky obrobků a  
řízením
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c

d

a

b

S

F

e

Tc

Monitorování procesu

MONITOROVÁNÍ PROCESU

Přesnost a spolehlivost 
Kontrola a monitorování tvářecích procesů je základem každé úspěšné průmyslové výroby.

BalTec již více než 20 let nabízí patentované monitorování tvářecího procesu, které bylo speciálně 
vyvinuto pro radiální nýtování. Nyní jej BalTec používá ve všech spojovacích procesech.

Základem řízení procesu je sledování nýtovacích křivek na časové ose. 
Vstupy pro jejich vykreslení zajišťují nejmodernější senzory.

Náš přínos – konkurenční výhoda:

 �  Dodržování a ověřování předem  
definovaných kvalitativních charakteristik

 � Kontrola kvality - kompletní dokumentace 
procesu

 � Snížení zmetkovosti a nákladů na  
přepracování

 �  Zkrácení doby tváření díky  
dynamickému rozpoznání  
obrobku (NA)

 �  Důležité pro doklad o způsobilosti  
procesu a odpovědnosti za výrobek

Schéma procesu (STF = Dráha nýtování | Čas | Síla)

Legenda  

T:  Čas 

Tc: Čas celého cyklu

S:  Dráha nýtování

F:  Síla

a:  Bod kontaktu s nýtem (NA)

b:  Tváření nýtu

c:  Dosažené rozměry v rámci specifikace 

d:  Konec tvářecího procesu

e:  Doba odezvy 
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MONITOROVÁNÍ PROCESU

Řízení procesu HPPi (ELECTRIC) 
Software HPPi byl vyvinut speciálně pro produktovou řadu ELECTRIC. 
Tento software je kompatibilní se systémem Windows 10 a slouží jako 
HMI (Human Machine Interface) portál pro bezpečné, efektivní a  
produktivní použití řady nýtovacích strojů ELECTRIC. Balíček má EMC 
zabezpečení a splňuje nejvyšší bezpečnostní normy ve strojírenství. 
Předdefinované profily pohybu umožňují rychlé a snadné nastavení nýtovacích programů a  
parametrů konkrétní aplikace tak, aby tvářecí a nýtovací procesy dosahovaly co nejvyššího 
možného výkonu (Cykly/min). Světovým unikátem je pak způsob detekce nýtu. Vizualizace a 
přehledné zobrazení s podporou kontroly procesních dat působí velice přesvědčivě. Díky otevřeným 
komunikačním kanálům do a z nadřazeného řídícího systému splňuje toto řízení procesu normu 
pro průmysl 4.0.

Logger DiagnostikaProcesní data Procesní křivky

Řízení procesu HPP-25 (CLASSIC-HPP)
Základní a jedinečnou funkcí řízení nýtovacího procesu HPP-25 je  
patentovaná a nejrychlejší detekce obrobku. Začátek procesu tváření je regis-
trován bez ztráty rychlosti a bez předchozího skenování. HPP-25 lze použít pro 
všechny pneumatické a hydraulické stroje vybavené  
snímači polohy a síly. Jednoduchá obsluha s 6 různými řídícími parametry a více než 40 předdefino-
vanými režimy umožňuje přímou, rychlou a flexibilní adaptaci na nové výrobní potřeby. Vizualiza-
ce procesních dat a křivek procesní síly / zdvihu jsou zahrnuty v standardním rozsahu dodávky. 
Volitelně je k dispozici softwarový nástroj (Windows 10). Komunikace do a z řídícího systému 
vyšší úrovně probíhá prostřednictvím předdefinovaných digitálních I / O. Pro přenos procesních 
dat přes UDP je standardně  k dispozici rozhraní IP / Ethernet. 
Jako alternativa k UDP protokolu je nyní dostupné rozhraní pro Siemens PLC (S7-300 | S7-400 | 
S7-1200 | S7-1500).

LoggerProcesní křivkyProcesní data Diagnostika
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NHE

ŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Detekce základny  
nýtu pomocí zařízení NHE
V závislosti na vybavení NHE před samotným zanýtováním zkont-
roluje přítomnost dílu, pozici a přesah nýtu. Tím předejde montáži 
dílů, které jsou mimo tolerance nebo pokud v sestavě některý díl 
chybí. 

Ve výsledku tak mohou být odstraněny náklady spojené s před- 
cházející nebo následnou kontrolou v samostatné stanici. Tato 
kontrola vyžaduje řízení HPP-25. 

Řízení a příslušenství

Dotyková 
sonda

Stroj ve výchozí poloze Dotyková sonda je na dílu a 
začíná tváření

Konec tvářecího cyklu je určen 
pomocí NHE

Řízení na základě času RC-30 (KLASIKA)
Tvářecí proces je řízen pouze nastavením času. Řízení je modulární 
a může být použito spolu s pneumatickým nebo hydraulickým 
nýtovacím strojem, zařízením pro detekci základny nýtu, otočným 
stolem nebo posuvným stolkem. 

Provozní mód  
– nastavení

  
Info Nastavení

  
Diagnostika

Provozní mód  
– cyklus

DiagnostikaInfoProvozní mód – cyklusProvozní mód – nastavení
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pneumatický posuvný stůl
V případě použití manuálního nebo pneumatického posuvného 
stolu je přípravek umístěn mimo pracovní stanici a tím ulehčuje 
práci obsluze stroje. Na vyžádání může být stůl osazen senzory 
koncových pozic a ochranným krytem, který umožňuje auto-
matický režim bez použití dvouručního spouštění.

Tvářecí hlava – válcování
Tváření zajišťují profilované válce upevněné ve speciální tvářecí 
hlavě, která je poháněna standardním tělem nýtovacího stroje. 
Tento proces umožňuje tváření daleko větších průměrů než je 
možné při radiálním nebo orbitálním procesu a to mnohem 
nižší silou. Vzhledem k tomu, že profilované válce působí po 
obvodu tvářené části obrobku, je tření minimální a vzrůstá  
životnost válců. Hlava je svou konstrukcí, velikostí a koncepcí 
uzpůsobena konkrétní aplikaci. Počet válců, rychlost otáčení 
hlavy a požadovaná síla jsou proměnné, které vždy bereme v 
úvahu.

Přidržovač dílů
Slouží pro pevné zajištění (spojení nebo předepnutí) obrobku v 
přípravku. Dostupné ve dvou verzích. Koncový díl přidržovače 
je vždy vyroben tak, aby odpovídal zakládacímu přípravku.

Vícenástrojová nýtovací hlavice 
S vícenástrojovou nýtovací hlavicí MRX je možné tvářet více 
nýtů najednou. Síla generovaná nýtovací hlavicí je proporci-
onálně rozložena mezi všechny nýtovací nástroje. Je možné 
nýtování v různých výškách v závislosti na konkrétní aplikaci. 
Pohyb nýtovacího nástroje je stejný jako u standardní radiální 
hlavice BalTec s hypocykloidním pohybem. 

MRX: Minimální a maximální vzdálenosti mezi pozicemi nýtů:

Typ min. max. standard max. speciální zatížení/pozice
1 8.0 mm 60 mm 70 mm 6.0 kN
2 15.5 mm 72 mm 85 mm 8.5 kN
3 15.5 mm 106 mm 120 mm 8.5 kN

Další podrobnosti viz technický list. 
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NAŠE SLUŽBY

Nástroje & výměna dílů

Naše služby

 �  Všechny nástroje a náhradní díly  
(misky, klouby) jsou vyrobeny v centrále  
ve Švýcarsku nebo USA (pro trhy v Severní 
a Jižní Americe), které podléhají nejvyšším 
standardům

 �  Běžné díly jako těsnění, ložiska, klouby, 
misky, pneumatické komponenty, 
motory jsou vždy dostupné skladem 
(Švýcarsko a Česká republika) 
 
 

 �  Naše nýtovací nástroje jsou známé  
pro svou dlouhou životnost

 �  V závislosti na aplikaci dokážeme  
navrhnout speciální povrchovou úpravu 
pro delší životnost, využijte výhody našich 
dlouholetých zkušeností
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Kontaktujte nás nebo Vašeho lokálního zástupce pro: 

NAŠE SLUŽBY

 � Rámcové  
dohody

 � Plánované  
termíny dodání

 � Slevy  � Nabídky a  
programy

Školení

 � Individuální školení u zákazníka nebo  
v našem servisním centru: 

–  Základní znalosti procesu, nastavení,   
 tvorba programu, definování 
 kvalitativních parametrů 

– Prohloubení znalostí; NHE, Smooth  
 Finishing, Autokompenzace 

– Vyhodnocení a interpretace nýtovacích  
 dat, optimalizace výrobního procesu 

– Nastavení stroje pro novou aplikaci 

– Preventivní údržba, provádění oprav   
 a měření

 � BalTec vyvíjí speciální nástroje se speci-
fickou geometrií, a to včetně značících 
nástrojů 

Opravy / Servis

 �  V servisním centru výrobce (Švýcarsko)

 � V servisním centru zastoupení OK Technical 
Group (Humpolec)

 �  U zákazníka (pro minimální prodlevu ve 
výrobě)

 �  V případě opravy v servisním centru výrob-
ce se zařízení podrobí stejnému testu jako 
nový stroj

 �  Cenová nabídka je zaslaná po diagnostice 
(před započetím opravy)

 �  Možnost podpory po telefonu nebo přes 
TeamViewer

 �  Osvědčení o způsobilosti je k dispozici na 
vyžádání



18  |  BALTEC

MODELY

Modely
ELEKTRICKÉ, KLASICKÉ-HPP, KLASICKÉ

0 Tangenciální
1 Ocel 370 N/mm2  
2 Hmotnost bez adaptéru
3 Hmotnost bez řízení
4 Hmotnost bez tvářecí hlavy

5 Pneumatický
6 Hydraulický  
7 Dostupný pouze pro RNS
8 Prodloužený zdvih na vyžádání  
9 Omezení vyhrazena

S = Zdvih  
F = Maximální tvářecí síla  
VR = Rychlost rotace 
VS = Lineární rychlost  
G = Hmotnost bez nástroje

Velikost stroje je určena požadavky aplikace  |  Další verze na vyžádání (viz. strana 11)  |  Technické změny vyhrazeny

Modely Proces

Průměr 1  
dříku  
mm

VS 9 
mm/s

VR 9

min-1 
F 9

kN
S
mm

G 
Jednotka 2  
kg

ER 03 / ET 0 03 Radiální 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

ER 15 / ET 0 15 Radiální 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

ER 30 / ET 0 30 Radiální 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

ER 50 / ET 0 50 Radiální 20.0 0.05-120 0-2000 50.0 0-200 120.0

EO 03 Orbitální 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

EO 15 Orbitální 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

EO 30 Orbitální 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

EB 03 Válcování – 0.05-140 0-1000 3.0 0-100 28.0

EB 15 Válcování – 0.05-140 0-1000 15.0 0-100 28.0

EB 30 Válcování – 0.05-180 0-800 30.0 0-200 120.0

Modely Proces

Průměr 1  
dříku  
mm HPP-25 RC-30

F
kN

S
mm

G 
Jednotka  
kg

G
Stroj 3 
kg

RNE | RN 081 Radiální 0/5 4.0 – X 2.4 2-25 20.0 41.0

RNE | RN 151 Radiální 0/5 2.0 X X 1.5 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 181 Radiální 0/5 6.0 X X 6.6 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 181R Radiální 0/5 4.0 X X 3.6 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 231 Radiální 0/5 8.5 X X 12.0 5-40 8 35.0 85.0

RNE | RN 231R Radiální 0/5 6.0 X X 6.2 5-40 35.0 85.0

RNE | RN 281 Radiální 0/5 12.0 X X 17.0 5-40 8 60.0 155.0

RNE | RN 281R Radiální 0/5 7.5 X X 9.5 5-40 60.0 155.0

RNE | RN 331 Radiální 0/5 16.0 X X 33.0 5-50 8 110.0 240.0

RNE | RN 381 Radiální 0/6 20.0 X X 40.0 5-50 8 80.0 200.0

RNE 431 Radiální 0/6 24.0 X X 60.0 5-50 80.0 –

RNE 481 | RNS 481 7 Radiální 0/6 30.0 X X 100.0 5-90 180.0 1030.0

ENE | EN 20 Orbitální 5 13.0 X X 20.0 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 20R Orbitální 5 7.5 X X 9.5 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 35 Orbitální 5 18.0 X X 35.0 5-50 120.0 270.0

RLE | RL 01 4 Válcování 5 – X – 1.5 5-30 30.0 –

RLE | RL 06 4 Válcování 5 – X – 6.0 5-30 30.0 –

RLE | RL 12 4 Válcování 5 – X – 12.0 5-40 35.0 –

RLE | RL 20 4 Válcování 5 – X – 20.0 5-40 110.0 –

RLE | RL 35 4 Válcování 5 – X – 35.0 5-50 120.0 –

RLE | RL 40 4 Válcování 6 – X – 40.0 5-50 80.0 –
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Tvářecí nástroje
Vysoce kvalitní náhradní díly a tvářecí nástroje jsou vyráběny 

v našem centru – jak nástroje standardní, tak speciální

TVÁŘECÍ NÁSTROJE

MRX

Orbitální

Radiální

10 typických profilů nástroje 

Model Proces

Rádius
mm 
 
Rp 

Délka 
nástroje 
mm
Ls 

Volná 
výška   
mm
H

Průměr 
dříku 
mm
Ds

Úhel 
sklonu
 
α

RN/RNE 
081, 151, 
181/R, 
231/R
ER/ET 
03,15

Radiální 65 39 18.0 10 6° 02’

80 54 33.0 10 4° 47’

100 74 53.0 10 3° 44’

120 94 73.0 10 3° 04’

132 106 85.0 10 2° 46’

RN/RNE  
281/R, 
331, 381, 
431 
ER/ET 
30, 50

Radiální 100 68 28.0 20 5° 37’

116 84 44.0 20 4° 47’

132 100 60.0 20 4° 10’

148 116 76.0 20 3° 41’

170 138 98.0 20 3° 10’

191 159 119.0 20 2° 49’

240 208 168.0 20 2° 13’

RN/RNE  
481

Radiální 148 100 45.0 30 6° 15’

196 148 93.0 30 4° 38’

240 192 137.0 30 3° 45’

290 242 187.0 30 3° 04’

MRX 1 Radiální 40 40 18.0 5 4° 17’

MRX  
2, 3

Radiální 59 43 27.0 8 5° 23’

78 62 36.5 8 4° 11’

88 72 41.5 8 3° 65’

106 76 50.5 8 3° 03’

EN/ENE  
20/R, 35
EO 30

Orbitální – 84 28.0 20 5° 

– 116 60.0 20 3° 

EO  
03, 15

Orbitální – 54 28.0 10 5° 

– 54 28.0 10 3° 

Pro další délky nástrojů (Ls) / úhel (a) se obraťte na nás  |  Délka nástroje (Ls) a 
poloměr držáku (Rp) jsou závislé na požadované volné výšce (H)  |  Rolovací hlavy 
jsou vyráběny speciálně pro aplikace zákazníka  |  Technické změny vyhrazeny

flat crown flat-flare ring stake roll-inconical eyelet-flare flare high-crown draw-in
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Hlavní sídlo: 
BalTec AG 
8330 Pfäffikon (ZH), Švýcarsko
Tel. +41 44 953 13 33   
baltec@baltec.com  
www.baltec.com

Skupina BalTec: 

Švýcarsko / Německo
BalTec Maschinenbau AG

Spojené Království
BalTec (UK) Ltd. 
Reading, Berkshire, Anglie

Francie
BalTec France 
Rambouillet, Francie

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

Brazílie
BalTec do Brasil 
Jundiaí, Brazílie

Čína
BalTec Machinery (Shanghai) Ltd. 
Shanghai, P.R. Čína

Itálie 
BalTec Italia S.r.l. 
Schio (VI), Itálie

Kdo jsme
V  centrále společnosti BalTec ve švýcarském Pfäffikonu (Curych) je základem 
schopností skupiny BalTec výroba strojů pro spojovací technologii se zaměřením 
na radiální nýtovací proces. Kromě něj však vyrábíme stroje pro orbitální nýtování, 
tváření a spojování rolováním. Již v roce 1968 BalTec (dříve znám jako Bräcker) 
vyráběl stroje s technologií radiálního nýtování. Dnes jsme celosvětovým lídrem 
v technologii nýtování a tváření za studena. BalTec přímo působí v 7 zemích, kde 
zaměstnává přibližně 60 zaměstnanců a je dále zastoupen více než 40 obchodními 
partnery napříč světem.

Co nabízíme
Pevně věříme, že vysoká kvalita a péče poskytovaná společností BalTec může být 
dosažena pouze lokálně. Naše technologická a servisní centra poskytují celosvětově 
podporu stavitelům jednoúčelových strojů, zároveň nabízejí pomoc při vývoji a 
testování výrobků pro nalezení nejvhodnějšího tvářecího procesu. Tyto služby 
jsou poskytovány přímo zaměstnanci společnosti BalTec nebo BalTecem vyško-
lenými zástupci v místě Vašeho působení.

Kam směřujeme
Postavení technologického lídra určuje naše zaměření do  budoucna. Průběžně 
se nám daří upevňovat tuto pozici a naši nabídku tak, bychom v  souvislosti se  
spojovacími technologiemi poskytovali našim zákazníkům optimální a udržitelná 
řešení. Kombinací našeho patentovaného HPP systému řízení, managementu dat 
a intuitivního ovládání stroje jsme vytvořili novou značku v monitorování procesu. 
Schopnost, která umožňuje zákazníkovi dosáhnout jasné snížení výrobních nákladů.

My jsme BalTec
Co je naší největší výhodou? Bezpochyby jsou to naši angažovaní a motivovaní 
zaměstnanci. Mnoho z nich získalo v průběhu let bohaté zkušenosti. Společně 
oddaně usilujeme o jediný cíl – uspokojit zákazníka. Domluvte si schůzku a získejte 
výhodu našich zkušeností.
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