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1835 1968 1979 1982 1983 1987 1990 1998

1835:  Pan Bräcker zaczyna rodzinny interes  
 (tekstylia)

1968:  Bräcker wypuszcza pierwszą  
 nitownicę radialną

1979:  Wejście Bräcker na rynek USA

1982:  Wprowadzenie na rynek PWS

1983:  Wydzielenie BalTec Maschinenbau AG,  
 z Bräcker

1987:  Wejście BalTec na rynek Wielkiej  
 Brytani

1990:  Fritz Bösch przejmuje firmę

1998:  Pierwszy system kontroli procesu

2000:  Zakończenie produkcji PWS

2002:  Wejście BalTec na rynek Francuski

2010:  Rozpoczęcie sprzedaży sterownika   
 HPP-25 czwartej generacji

2011:  Oddzielenie się od Finetool na rzecz  
 Szwajcarskiej Grupy Inwestycyjnej

2013:  Rozpoczęcie działalności na rynku   
 Brazylijskim

2014:  Rozpoczęcie działalności przez BalTec  
 Machinery (Shanghai) ltd. P.R Chiny

2016:  40 000 maszyn zostało  
 wyprodukowanych od 1968 

2017:  Wprowadzenie na rynek ELECTRIC

2018:  BalTec Mexico rozpoczyna działalność

2021:  BalTec Italie rozpoczyna działalność

2023:  Wprowadzenie na rynek ELECTRIC EA30

Nasza historia

Kiedyś i dziś

KIEDYŚ I  DZIŚ
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1998 2000 2002 2010 2011 2013 2014 2016 2017 2018 2021 2023

Nasza specjalizacja
Główną kompetencją firmy BalTec, z siedzibą główną w Pfäffikon w Szwajcarii, to projektowanie 
i produkcja maszyn do nitowania radialnego, orbitalnego oraz rolowania.

Nasze produkty sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokiej jakości łączenia oraz 
złącza - w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym, lotniczym i szeroko rozumianym przemyśle 
ogólnym. Produkty BalTec z powodzeniem stosowane są w apliakcjach gdzie wymagana jest  
wysoka precyzja łączenia – przemysł medyczny, zegarmistrzowski czy instrumentów specjalistycznych.

Oferujemy szeroką gamę, wysokiej jakości rozwiązań dla procesów łączenia. Wszystko to dzięki 
naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie tej technologii. 

BALTEC TO MY

BalTec to my
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Bezpośrednie działania i wielu przedstawicieli
BalTec jest reprezentowany na całym świecie dzięki własnym firmom i fabrykom – Szwajcaria, 
USA, Niemcy, Francja, Zjednoczone Królestwo, Brazylia, Chiny, Hiszpania, Włochy i Meksyk – oraz 
40 partnerów dystrybucyjnych. Dzięki naszej bogatej sieci sprzedaży i dystrybucji na całym świe-
cie, możemy zaoferować profesjonalną obsługę lokalną.

OBECNI NA CAŁYM ŚWIECIE
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OBECNI NA CAŁYM ŚWIECIE

By znaleźć najlepsze rozwiązanie dla konkret-
nego wyzwania, prowadzimy badania materi-
ałowe, procesu łączenia, wytrzymałościowe 
oraz badania nad narzędziami formującymi i 
wiele innych.

Wspólnie z Tobą opracowujemy najlepszą 
technologię biorąc pod uwagę zagadnienia 
jak wymagania techniczne i ekonomiczne. 
Skorzystaj z bogatego doświadczenia zdoby-
tego przez naszych techników i inżynierów na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat!

Nasze światowe centrum kompetencji i technologii

 � Szwajcaria

 � Niemcy

 � USA

 � Zjednoczone 
Królestwo

 � Francja

 � Brazylia

 � Chiny

 � Niderlandy

 � Szwecja

 � Włochy

 � Czechy

 � Polska

 � Japonia

 � Tajlandia

 � Indie

 � Korea
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Motoryzacja Urządzenia precyzyjne  
i zegarki

Przemysł osprzętu  
medycznego

Przemysł narzędziowy Przemysł Elektryczny  
i Elektroniczny

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Przykłady zastosowań
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Urządzenia precyzyjne  
i zegarki

Przemysł osprzętu  
medycznego

Przemysł dóbr  
konsumpcyjnych

Dom i ogród Przemysł ogólny

PROSTO IDEALNIE POŁĄCZONE

Prosto Idealnie Połączone
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Radialne
Proces:
Narzędzie formujące przemieszcza się po trasie 
przypominające kwiat róży i powoduje deli-
katne odkształcanie się materiału. 
Proces zachodzi przy użyciu niższej siły niż w 
innych sposobach nitowana a deformacja nitu 
następuje w trzech kierunkach.

 � Wysokiej jakości struktura głowy nitu

 � Narzędzie formujące nie obraca się  
wokół własnej osi – minimalizuje to  
tarcie pomiędzy narzędziem a  
elementem obrabianym

 � Niski nacisk na element obrabiany

 � Pozwala na prace z materiałami takimi  
jak bakelit, ceramika oraz inne kruche 
materiały

 � Łatwe pozycjonowanie elementu  
obrabianego ze względu na znikome  
siły boczne. W wielu przypadkach nie  
jest wymagane mocowanie przedmiotu 
obrabianego

 � Długa żywotność maszyn i narzędzi

 � Optymalna opłacalność przez cały czas 
eksploatacji maszyny (TCO)

Proces  
formownia
Formowanie radialne,  
orbitalne i rolowanie

Procesy
Aplikacja określa proces.
W wielu przypadkach, gdy wymagana jest 
wysoka jakość złącz, technologia nitowania 
radialnego jest dobrym rozwiązaniem. 
Głównie ze względu na krótki czas cyklu, 
potrzeba zastosowania niższej siły oraz wyso-
kiej jakości otrzymanego połączenia.

Kryteria wyboru:

 � Typ materiału

 � Typ formowania

 � Ilość nitów na element

 � Rozmiar nitu

 � Twardość materiału

 � Grubość ścianki

 � Pożądany kształt głowy nitu

 � Dalsze kryteria

PROCES FORMOWNIA
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Orbitalne
Proces:
Narzędzie formujące wykonuje ruch orbitalny. 
Część robocza narzędzia, stykająca się z ele-
mentem obrabianym wykonuje ruch kolisty. 
Ruch ten powoduje płynięcie materiału a samo 
odkształcenie następuje wokół głowy nitu.

 � Formowanie jest mniej łagodne w 
porównaniu do radialnego

 � Widoczne ślady formowania na  
powierzchni głowy nitu

 � Formowanie odpowiednie dla dużych 
średnic

 � Wymagane jest dobre pozycjonowanie  
elementu obrabianego w trakcie procesu

Rolowanie
Proces:
Formowanie następuję za pomocą profilo-
wanych rolek, zamontowanych na wirującej 
głowicy.

 � Umożliwia tworzenie ciasnych kątów

 � Minimalna siła osiowa – minimalne  
ściskanie obrabianego elementu

 � Odpowiednie dla dużych średnic i cienkich 
ścianek

 � Wstępne koszty związane z formowaniem 
elementu są wyższe w porównaniu do  
formowania radialnego czy orbitalnego

 � Głowice rolujące projektowane są ściśle 
pod obrabiany element

 � Projekt, ilość rolek oraz prędkość obrotowa 
definiowana jest przez aplikację,

 � Możliwy osiowy lub promieniowy kierunek 
formowania

PROCES FORMOWNIA

Tangencjalne
Proces: Formowanie styczne/ tangencjalne 
jest formą nitowania radialnego, z tym 
wyjątkiem, że ścieżka narzędzia formu-
jącego nie przechodzi przez środek 
obrabianego elementu. 
Narzędzie do formowania nie obraca 
się wokół własnej osi a występujące 
tarcie pomiędzy narzędziem a nitem jest 
minimalne. Żywotność maszyny oraz 
narzędzia jest długa, a całkowity koszt 
eksploatacji (TCO) jest optymalny.
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Produkty
ELEKTRYCZNE, KLASYCZNE HPP, KLASYCZNE

PRODUKTY

ELEKTRYCZNE KLASYCZNE HPP KLASYCZNE

Proces Radialne
Orbitalne 
Rolowanie

Radialne
Orbitalne 
Rolowanie

Radialne
Orbitalne

Monitorowanie  
procesu

TAK TAK NIE

Wykrycie nitu  
oraz początku  
nitowania

Zintegrowane w ruch roboc-
zy, elastyczne i dynamiczne 
wykrywanie

Zintegrowane w ruch 
roboczy, dynamiczne

NIE

Kontrola procesu Profile ruchu mogą być  
całkowicie dostosowane. 
Jeden cykl procesu może 
składać się z nieograniczonej 
liczby segmentów profilu

6 parametrów kont-
rolnych, 40 preinsta-
lowanych programów

Kontrola  
czasu

Parametr  
kontrolny

S = skok
F = siła 
T = czas
E = całkowity ruch wrzeciona
vl = czas podawania
vr = prędkość obrotowa
B = podstawowa referencja  
 (z NHE) 
H = wysokość nitu (z NHE)
Z = Pozycja początkowa 

S = skok
F = siła 
T = czas
E =  całkowity ruch  
 wrzeciona
B = podstawowa  
 referencja 
 (z NHE-U)
H = wysokość nitu  
 (z NHE-H)

T = czas

Minimalna  
zawartość  
dostawy

Jednostka ze sterownikiem  
i oprogramowaniem 
(Windows 10)

Jednostka ze sterownikiem i  
zintegrowanym panelem dotykowym 
(HMI) 

Zgodność z CE Tak, jako stacja robocza z 
kurtynami świetlnymi bądź 
zabezpieczonymi drzwiami

Tak, jako stacja robocza z kontrolą 
oburęczną

Protokół  
komunikacji

IP/Ethernet i protokół UDP
JOPC UA na życzenie

IP/Ethernet i protokół 
UDP

NIE
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Idealna maszyna  
dla każdej aplikacji 

Dzięki elastycznej i modułowej konfiguracji

IDEALNA MASZYNA DLA KAŻDEJ APLIKACJI

ELEKTRYCZNE KLASYCZNE HPP KLASYCZNE

Proces Radialne
Orbitalne 
Rolowanie

Radialne
Orbitalne 
Rolowanie

Radialne
Orbitalne

Monitorowanie  
procesu

TAK TAK NIE

Wykrycie nitu  
oraz początku  
nitowania

Zintegrowane w ruch roboc-
zy, elastyczne i dynamiczne 
wykrywanie

Zintegrowane w ruch 
roboczy, dynamiczne

NIE

Kontrola procesu Profile ruchu mogą być  
całkowicie dostosowane. 
Jeden cykl procesu może 
składać się z nieograniczonej 
liczby segmentów profilu

6 parametrów kont-
rolnych, 40 preinsta-
lowanych programów

Kontrola  
czasu

Parametr  
kontrolny

S = skok
F = siła 
T = czas
E = całkowity ruch wrzeciona
vl = czas podawania
vr = prędkość obrotowa
B = podstawowa referencja  
 (z NHE) 
H = wysokość nitu (z NHE)
Z = Pozycja początkowa 

S = skok
F = siła 
T = czas
E =  całkowity ruch  
 wrzeciona
B = podstawowa  
 referencja 
 (z NHE-U)
H = wysokość nitu  
 (z NHE-H)

T = czas

Minimalna  
zawartość  
dostawy

Jednostka ze sterownikiem  
i oprogramowaniem 
(Windows 10)

Jednostka ze sterownikiem i  
zintegrowanym panelem dotykowym 
(HMI) 

Zgodność z CE Tak, jako stacja robocza z 
kurtynami świetlnymi bądź 
zabezpieczonymi drzwiami

Tak, jako stacja robocza z kontrolą 
oburęczną

Protokół  
komunikacji

IP/Ethernet i protokół UDP
JOPC UA na życzenie

IP/Ethernet i protokół 
UDP

NIE

RNE boczne 
Jednostka z silnikiem  
zamontowanym na boku 
urządzenia by zredukować 
wysokość

Ex U 
Jednostka ELEKTRYCZNA:  
Wraz z modułem zasilającym i  
pierścieniami montażowymi

RNR 
Stacja robocza:  
kolumna wraz stołem,  
stół obrotowy posiadający  
4 lub 6 stanowisk  
roboczych, obudowa  
bezpieczeństwa

RNE M1 
Jednostka z ramą C  
– kształtną i nastawną  
wysokością za pomocą korbki; 
idealne do integracji w 
zakładach przemysłowych 

ENE  
Orbitalna jednostka nitująca:  
dedykowana do integracji – praca  
w każdej pozycji – również jako  
maszyna współpracująca z szeroką 
gamą innych urządzeń

RND 
Jednostki nitujące / stacja  
robocza:  
dwie nitownice zamontowane 
na stole roboczym

RN 
Jednostka nitująca wraz z 
kolumną, mechanizmem  
regulacji wysokości oraz 

stołem roboczym  

RNE 
Radialna jednostka nitująca:  
dedykowana do integracji – praca w 
każdej pozycji – również jako maszyna  
współpracująca z szeroką gamą  

innych urządzeń 

RNC RT & TR 
Jednostka robocza:  
Współrzędnościowa  
jednostka nitująca z  
obrotowym stołem  
roboczym bądź przenoś-
nikiem taśmowym

RNS 
Jednostka nitująca na  
cokole: nitownica z stołem 
nastawnym. Dostępne z 
obudową bezpieczeństwa

Niestandardowe  
stacje robocze  
Kompletne stanowisko  
robocze z uchwytem  
element obrabianego  
oraz sterowaniem
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c

d

a

b

S

F

e

Tc

Monitorowanie Procesu

MONITOROWANIE PROCESU

Wykres programu (STF = Skok | Czas formowania | Siła)

Precyzja i niezawodność 
Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny czy elektroniczny, przemysł  
narzędziowy czy medyczny – kontrola i monitorowanie procesów formowania jest podstawą  
każdej udanej produkcji. Od ponad 20 lat BalTec oferuje opatentowany proces kontroli, który 
został opracowany specjalnie na potrzeby nitowania radialnego. Obecnie stosowany jest we  
wszystkich procesach nitowania BalTec.

Podstawą kontroli procesu jest monitorowanie krzywych siła – skok, zmiennych w czasie przy  
pomocy najnowocześniejszych czujników.

Twoje korzyści – przewaga nad konkurencją:

 � Zgodność z predefiniowanymi  
wymaganiami jakości

 � Potwierdzenie jakości dzięki pełnej  
dokumentacji procesu

 � Ograniczenie odrzutów oraz kosztów  
ponownej obróbki

 � Redukcja czasu procesu dzięki  
dynamicznemu wykrywaniu obrabianego 
elementu 

 � Rejestracja procesu pozwalająca na  
potwierdzenie zdolności procesu

Legenda  

T:  Czas formowania 

Tc: Całkowity cykl

S:  Skok

F:  Siła

a:  Punkt wykrycia nitu (NA)

b:  Formowanie nitu

c:  Osiągnięcie wymiarów zgodnych ze specyfikacją 

d:  Koniec procesu formowania

e:  Czas odpowiedzi 
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MONITOROWANIE PROCESU

Sterownik HPPi (nitowice ELECTRIC) 
Sterownik HPPi został zaprojektowany specjalnie pod nitow- 
nice elektryczne ELECTRIC. Zastosowanym oprogramowaniem jest 
Windows 10 w trybie HMI (Human Machine Interface). Pozwala na 
bezpieczne, wydajne i produktywne zastosowanie z urządzeniami 
ELECTRIC. 

Całość jest zabezpieczona przez system EMC i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
Predefiniowane profile ruchu umożliwiają elastyczne programowanie i parametryzację profilów 
pod konkretną aplikację. System został wyposażony w unikalny system wykrywania nitów. Dodat-
kowo posiada zaimplementowaną wizualizację graficzną procesu. Otwarta komunikacja I/O do ws-
półpracy z nadrzędnym systemem spełnia najnowsze wymagania Industry 4.0.

Archiwizator DiagnostykaDane procesu Krzywe procesu

Sterownik HPP-25 (KLASYCZNE HPP)
Unikalne funkcje sterownika HPP-25 to opatentowane pomysły BalTec. Jed-
nym z nich jest system wykrycia głowy nitu. Początek procesu  
formowania jest rejestrowany bez utraty prędkości procesu i bez  
wcześniejszego sondowania. Sterownik HPP-25 współpracuje ze wszystkimi 
pneumatycznymi hydraulicznymi jednostkami wyposażonymi w czujnik drogi i siły. Proste użytko-
wanie z 6-cioma trybami pracy oraz ponad 40toma predefiniowanymi programami pozwalają na 
szybką i elastyczną adaptację do potrzeb aplikacji. Wizualizacja procesu oraz krzywe siły i skoku są 
w standardzie. Opcjonalnie wyposażenie to oprogramowanie PC tool. Komunikacja z nadrzędnym 
systemem wykonywane jest poprzez cyfrowe wejścia / wyjścia. Montowany w standardie interfejs 
IP / Ethernet umożliwia przesył parametrów procesowych. Jako alternatywa dla protokołu UDP 
opcjonalnie dostępny jest interfejs do Siemens PLC (S7-300 | S7-400 | S7-1200 | S7-1500).

ArchiwizatorKrzywe procesuDane procesu Diagnostyka

d:  Koniec procesu formowania

e:  Czas odpowiedzi 
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NHE

STEROWNIKI I  AKCESORIA

Osprzęt wykrywający  
podstawę głowy nitu

W zależności od oprzyrządowania, czujnik NHE sprawdza 
obecność komponentu przed rozpoczęciem procesu nitowania. 
Jeśli element nie zostanie wykryty bądź jego wymiary będą 
poza tolerancją – nitowanie zostanie przerwane. W rezultacie, 
pozwala to na eliminację kosztów związanych z inspekcją  
przed i po procesie nitowania dzięki monitoringowi procesu 
HPP-25.

Maszyna w pozycji bazowej Sonda dotykowa w kontakcie 
z elementem – rozpoczyna 
się nitowanie

Koniec nitowania  
determinowany jest  
przez sygnał z NHE

Kontrola czasu przez  
sterownik RC-30
Proces formowania sterowany jest czasem. Sterownik może  
współpracować z pneumatycznymi i hydraulicznymi jednost- 
kami nitującymi, systemami wykrywającymi podstawę nitu oraz 
stołami obrotowymi.

Praca w trybie 
ustawiania

  
Informacje Ustawienia

  
Diagnostyka

Praca w  
trybie cyklu

DiagnostykaInformacjePraca w trybie cykluPraca w trybie ustawiania

Sonda  
dotykowa

Sterowniki i Akcesoria
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AKCESORIA

Stół przesuwny 
Dzięki ręcznemu bądź pneumatycznemu stołowi przesuwnemu, 
część obrabiana może zostać zamontowana poza nitownicą 
ułatwiając tym samy pracę operatora. Opcjonalnie dostępna 
jest wersja (dla ręcznych i pneumatycznych stołów) wyposażona 
w inicjator do monitorowania pozycji stołu. 
Dodatkowa obudowa bezpieczeństwa umożliwia pracę bez 
włącznika oburęcznego.

Głowice rolujące
Formowanie jest wykonywane przez rolki, umiejscowione na 
głowicy rolujące. System pozwala na formowanie średnic 
znacznie większych niż te na które pozwalają nitownica radialne 
i orbitalne. Głowica podczas pracy roluje obrabiany materiał 
przy minimalnym tarciu materiału i rolek. Zapewnia to długą 
żywotność samych rolek. Głowica projektowana jest pod kon-
kretną aplikację. Dobierana jest ilość rolek, prędkość obrotowa 
głowicy oraz wymagana siła.

Pad dociskowy
Stosowany do pozycjonowania, wciskania bądź umieszczania 
elementu obrabianego przed rozpoczęciem formowania. 
Współpracuje ze wszystkimi nitownicami. Dostępny jest szeroki 
zakres siły docisku w zależności od wybranego zestawu sprężyn.

Głowica wielonarzędziowa
Dzięki głowicy wielonarzędziowej MRX możliwe jest nitowanie 
kilku punktów jednocześnie. Generowana przez maszynę siła, 
rozprowadzana jest proporcjonalnie pomiędzy wszystkimi 
narzędziami. Możliwe jest nitowanie nitów na różnych wysok-
ościach bazując na konkretnej aplikacji. Każde z narzędzi nitu-
jących wykonuje ruch w kształcie kwiatu róży, znany z nitownic 
BalTec.

MRX: Minimalna i maksymalna odległość między pozycjami nitów:

Model min. maks. standard maks. specjalny Siła /  nit
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

Dalsze szczegóły patrz danych technicznych.
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NASZE USŁUGI

Narzędzia formujące i części zamienne

Nasze 
usługi

 � Wszystkie narzędzia formujące BalTec oraz 
części zamienne (miseczka dociskowa, 
uchwyt narzędzia) produkowane są w  
siedzibie głównej lub w oddziale BalTec USA

 � Standardowe elementy takie jak łożyska i 
uszczelki, elementy pneumatyczne, silniki 
elektryczne oraz najważniejsze elementy 
zespołu napędowego dostępne są ze stanu 
własnego

 � Narzędzia nitujące BalTec znane są ze  
swej długiej żywotności

 � W zależności od aplikacji, oferujemy 
również specjalnie wykonane narzędzia 
do pracy w najcięższych warunkach zape-
wniając minimalne tarcie i jeszcze dłuższą 
żywotność. Korzystaj z naszego wielolet-
niego doświadczenia
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Skontaktuj się z nami bądź naszym przedstawicielem w celu:

NASZE USŁUGI

 � Umowy  
ramowej

 � Datę planowanej 
dostawy

 � Rabat  � Niestandardowe  
oferty i programy

Szkolenia

 � Indywidualne szkolenia u klienta  
prowadzone przez jedno z centrów  
technologicznych: 

–  informacje podstawowe, ustawienia,   
 programowanie 

–  Funkcje dodatkowe; NHE, gładkie  
 wykończenie (Smooth Finish),  
 autokompensacja 

–  Przetwarzanie danych procesowych,   
 optymalizacja procesu 

– Adaptacja do nowego procesu 

– Utrzymanie, serwis oraz naprawy

 � Opracowanie geometrii narzędzi  
specjalnych

Naprawy / serwis

 � Naprawa twoich maszyn w centrum  
technologicznym BalTec

 � Naprawa twoich maszyn w miejscu pracy 
redukując czas postoju

 � Po naprawie w centrum technologicznym, 
maszyna przechodzi dokładnie te same 
testy co nowa jednostka

 � Po wykonaniu wyceny przed naprawą 
maszyny, zostanie przedstawiona wiążąca 
oferta

 � Wsparcie telefoniczne bądź poprzez  
TeamViewer; w zależności od produktu

 � Certyfikat osiągów dostępny na zapytanie
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MODELE

Modele
ELEKTRYCZNE, KLASYCZNE HPP, KLASYCZNE

0 Tangencjalne
1 Stal 370 N/mm2  
2 Waga bez adaptera
3 Waga bez sterownika
4 Waga bez głowicy rolującej

5 Pneumatyczna
6 Hydrauliczna  
7 Dostępna tylko jako RNS
8 Wydłużony skok dostępny na życzenie  
9 Ograniczenia zastrzeżone

S = skok  
F = maksymalna siła formowania  
VR = prędkość obrotowa  
VS = prędkość liniowa  
G = waga bez narzędzia formującego

Rozmiar maszyny uzależniony jest od konkretnej aplikacji  |  Inne wersje (patrz strona 11) na wniosek    
Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Modele Proces
Średnica 1  
mm

VS 9 
mm/sek

VR 9

min-1 
F 9

kN
S
mm

G 
Jednostka 2  
kg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELECTRIC

Modele Proces
Średnica 1  
mm HPP-25 RC-30

F
kN

S
mm

G 
Jednostka  
kg

G
Maszyna 3 
kg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RNE 481 | RNS 481 7 Radialny 6 30.0 X X 100.0 5-90 180.0 1030.0

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

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

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

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

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

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

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

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

RLE | RL 40 4 Rolowanie 6 – X – 40.0 5-50 80.0 –
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Narzędzia formujące
Wysoka jakość części zamiennych oraz narzędzi formujących 

wykonywanych w siedzibie BalTec – dla aplikacji  
standardowych i niestandardowych 

NARZĘDZIA FORMUJĄCE

Płaski Korona Wklęsły-płaski Pierścieniowy WewnętrzneStożkowy Oczkowy Kloszowy Wysoka 
korona

Zewnętrzne

10 standardowyk profili narzędzi

Modele Proces

Promień
mm 
 
Rp 

Długość 
narzędzia  
mm
Ls 

Wolna 
wysokość  
mm
H

Średnica 
 
mm
Ds

Kąt  
nachylenia
 
α

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

Radialny 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

Radialny 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

Radialny 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 Radialny 40 40 18.0 5 4° 17’

MRX  
2, 3

Radialny 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

Orbitalny – 84 28.0 20 5° 

– 116 60.0 20 3° 

EO  
03, 15

Orbitalny – 54 28.0 10 5° 

– 54 28.0 10 3° 

Dla innych długości narzędzi (Ls) / kata (a) skontaktuj się z nami  |  Długość narzędzia 
(Ls) oraz promień uchwytu narzędzia (Rp) wynika z wymaganej wolnej wysokości 
(H)  |  Rolki formujące produkowane są po specjalne zamówienie  |  Z zastrzeżeniem 
zmian technicznych

Radialny

MRX

Orbitalny
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Główna siedziba: 
BalTec AG 
8330 Pfäffikon (ZH), Szwajcaria
Tel. +41 44 953 13 33   
baltec@baltec.com  
www.baltec.com

Grupa BalTec: 

Szwajcaria / Niemcy
BalTec AG

Zjednoczone Królestwo
BalTec (UK) Ltd. 
Reading, Berkshire, Anglia

Francja
BalTec France 
Rambouillet, Francja

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

Brazylia
BalTec do Brasil 
Jundiaí, Brazylia

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

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

Kim jesteśmy
Firma BalTec z główną siedzibą w Pfaffikon (Zurych), Szwajcaria, zajmuje się  
produkcją maszyn. Specjalizacją firmy są nitownice radialne, orbitalne oraz  
głowice rolujące. Już w 1968r. BalTec (znany wtedy jeszcze jako Bräcker) opra-
cował technologię nitowania radialnego. Dziś jesteśmy światowym liderem w 
dziedzinie technologii nitowania i formowania na zimno. Firma ma siedziby w 7 
krajach, zatrudnia około 60 pracowników i jest reprezentowana przez ponad 40 
partnerów handlowych na całym świecie.

Co oferujemy
Głęboko wierzymy w to, że wysoka jakość i satysfakcja klienta z produktów BalTec 
może być osiągnięta tylko dzięki silnej obecności na rynku lokalnym. Nasze  
centrum technologiczne i serwisowe zapewnia wsparcie dla producentów maszyn 
na całym świecie, a także opracowuje i testuje rozwiązania dla użytkowników  
końcowych. To kompletne i osobiste wsparcie zapewniają pracownicy BalTec oraz 
nasi przedstawiciele, blisko Twojej lokalizacji.

Gdzie zmierzamy
Pozycja lidera technologii określa nasze cele na przyszłość. Nieustannie pracujemy 
nad ofertą, aby zapewnić optymalne i trwałe rozwiązania. Dzięki opatentowanemu 
sterownikowi HPP, przechowywanie wyników nitowania oraz monitorowanie  
samego procesu stanęło na zupełnie nowym poziomie. Wszystko to by pomóc 
naszemu klientowi w osiągnięciu przewagi dzięki redukcji kosztów!

BalTec to my
Nasz największy atut? Bez wątpienia jest nim nasze zaangażowanie i zmotywo-
wani pracownicy z bogatym doświadczeniem zdobytym na przestrzeni wielu 
lat. Razem, z pełnym zaangażowaniem dążymy do jednego celu – zadowolenia 
klienta.
Umów się na spotkanie i skorzystaj z naszego doświadczenia.


