SERIA TAURUS

Nitownice

TAURUS 1

TAURUS 2

TAURUS 3

Nr kat.
756 0001

Nr kat.
757 0007

Nr kat.
758 0002

Zakres roboczy:
Nity zrywalne do Æ 4 mm Alu/Stal
(maks. œrednica trzpienia 2,5 mm)

Dane techniczne:
Waga:
1,3 kg
Ciœnienie robocze:
5-7 bar
Æ 6 mm (1/4'')
Przy³¹cze wê¿a:
Zu¿ycie powietrza:
ok. 1,0 litra na nit
Si³a osadzania:
4.200 N przy 5 barach
Skok roboczy:
15 mm

Wyposa¿enie:
Koñcówki:
17/18 (w pozycji roboczej)
17/24, 17/27 (w denku urz¹dzenia)
Klucz monta¿owy SW12/14, SW14/17
1 Buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
1 Buteleczka do uzupe³niania oleju
Instrukcja obs³ugi z list¹ czêœci zamiennych

Zakres roboczy:
Nity zrywalne do Æ 5 mm ze wszystkich
materia³ów i Æ 6 mm Alu/Stal
(maks. œrednica trzpienia 3,2 mm)

Zakres roboczy:
Nity zrywalne do Æ 6,4 mm ze wszystkich
materia³ów
(maks. œrednica trzpienia 4,5 mm)

Dane techniczne:
Waga:
1,6 kg
Ciœnienie robocze:
5-7 bar
Przy³¹cze wê¿a:
Æ 6 mm (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
ok. 2,3 litra na nit
Si³a osadzania:
9.000 N przy 5 barach
Skok roboczy:
18 mm

Dane techniczne:
Waga:
1,9 kg
Ciœnienie robocze:
5-7 bar
Przy³¹cze wê¿a:
Æ 6 mm (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
ok. 4,8 litra na nit
Si³a osadzania:
14.000 N przy 5 barach
Skok roboczy:
25 mm

Wyposa¿enie:
Koñcówki:
17/27 (w pozycji roboczej)
17/29, 17/32, 17/36 (w denku urz¹dzenia)
Klucz monta¿owy SW12/14, SW14/17
1 Buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
1 Buteleczka do uzupe³niania oleju
Instrukcja obs³ugi z list¹ czêœci zamiennych

Wyposa¿enie:
Koñcówki:
17/36 (w pozycji roboczej)
17/40, 17/45 (w denku urz¹dzenia)
Klucz monta¿owy SW12/14, SW14/17
1 Buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
1 Buteleczka do uzupe³niania oleju
Instrukcja obs³ugi z list¹ czêœci zamiennych

Przyporz¹dkowanie koñcówek:

Szczêki (3-czêœciowe):
Ca³a seria TAURUS

nita mm Materia³ nita

Nr kat. 756 1172
i

Przy³¹cze obrotowe:
Ca³a seria TAURUS
Nr kat. 756 1023

TAURUS-Zestaw do przezbrojenia
z pojemnikiem na zerwane
trzpienie od PH-2000:
dla TAURUS 1
Nr kat. 756 1104
dla TAURUS 2 - 4
Nr kat. 756 1107

i
i
i

Koñcówka

Nr
katalogowy

Alu
CAP-Alu, CAP-CU
Alu/CU
Alu, CU, Stal, Stal nierdzewna,
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stal
Alu, CU, CAP-Alu, CAP-CU
Stal, Alu/Alu, PG-Alu
Stal nierdzewna, Stinox, PG-Stal
Alu, CAP-Alu, CAP-CU, PG-Alu
Stal, Alu/Alu
Stal nierdzewna, Stinox, PG-Stal
Alu
Stal
Alu
Stal, Alu/Alu
Alu

Nity zrywalne
Alu/Alu
Alu/Alu
Alu/Alu, Stal/Stal, Monel/Stal nierdz.
Alu/Alu

Nity zrywalne
Alu/Alu, Stal/Stal, Stal nierdzewna
Alu/Alu, Stal/Stal, Stal nierdzewna
Koñcówki przed³u¿ane oraz inne specjalne wykonania koñcówek s¹ dostêpne na zapytanie.
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pneumatyczno-hydrauliczne do nitów zrywalnych
TAURUS 4

TAURUS 5

TAURUS 6

Nr kat.
759 0001

Nr kat.
760 0001
(Nitownica
bez g³owicy)

Nr kat.
761 0002
(Nitownica
bez g³owicy)

Zakres roboczy:
Nity zrywalne do Æ 6,4 mm ze wszystkich
materia³ów i do Æ 8 mm Alu
(maks. œrednica trzpienia 4,5 mm)

Dane techniczne:
Waga:
2,0 kg
Ciœnienie robocze:
5-7 bar
Przy³¹cze wê¿a:
Æ 6 mm (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
ok. 4,8 litra na nit
Si³a osadzania:
20.000 N przy 5 barach
Skok roboczy:
19 mm

Wyposa¿enie:
Koñcówki:
17/36 (w pozycji roboczej)
17/40, 17/45 (w denku urz¹dzenia)
Klucz monta¿owy SW12/14, SW14/17
1 Buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
1 Buteleczka do uzupe³niania oleju
Instrukcja obs³ugi z list¹ czêœci zamiennych

Zakres roboczy:
Nity zrywalne od Æ 6,4 mm ze wszystkich
materia³ów.
Nity strukturalne tzw. lockbolts do Æ 10 mm

Dane techniczne:
Waga:
3,4 kg
Ciœnienie robocze:
5-7 bar
Przy³¹cze wê¿a:
Æ 6 mm (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
ok. 6,9 litra na nit
Si³a osadzania:
42.000 N przy 7 barach
Skok roboczy:
17 mm

Wyposa¿enie:
1 Buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
Instrukcja obs³ugi z list¹ czêœci zamiennych

Rama-C adapter do TAURUS 1-6
W urz¹dzeniach TAURUS
wymiana g³owicy standardowej
stosowanej przy nitach
zrywalnych na element
o nazwie „rama-C” pozwoli
na wykorzystanie urz¹dzenia
do osadzania nitów rurkowych,
pe³nych dr¹¿onych oraz nitów
pe³nych.

Zakres roboczy:
• osadzanie nitów pe³nych, pe³nych
dr¹¿onych i rurkowych;
• zaciskanie;
• dziurkowanie i uszczelnianie elementów
mechanicznych;
• wycinanie otworów

Dane techniczne:
Si³a osadzania:
5000 - 50.000 N
Skok roboczy:
15mm do 25mm
Ciœnienie robocze:
5-7 bar
Przy³¹cze wê¿a:
Æ 6 mm (1/4'')
Waga:
1,3 do 3,9 kg (waga samego
urz¹dzenia bez ramy-C)

Æ
OŒ

W

NO

Zalety:
• proste i bezpieczne sterowanie
pneumatyczne;
• szybka i prosta wymiana standardowej
g³owicy do nitów zrywalnych, poprzez
zamocowanie elementu ramy-C,
• do ka¿dego z urz¹dzeñ serii TAURUS;
• rama C mo¿e siê obracaæ o 360o;
• szybka praca sekwencyjna.

Zakres roboczy:
Nity zrywalne od Æ 6,4 mm ze wszystkich
materia³ów.
Nity strukturalne tzw. lockbolts do Æ 10 mm

Dane techniczne:
3,4 kg
Waga:
5-7 bar
Ciœnienie robocze:
Æ 6 mm (1/4'')
Przy³¹cze wê¿a:
Zu¿ycie powietrza:
ok. 6,9 litra na nit
Si³a osadzania:
50.000 N przy 7 barach
Skok roboczy:
15 mm

Wyposa¿enie:
1 Buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
Instrukcja obs³ugi z list¹ czêœci zamiennych

G³owica specjalna
do TAURUS 5 i 6
ŒÆ
O
W

NO

Wszechstronnoœæ jako
najwy¿szy priorytet
Nitownice TAURUS 5 i TAURUS 6
aby mog³y mieæ zastosowanie do nitów
strukturalnych oraz lockbots musz¹ byæ
wyposa¿one w specjaln¹ g³owicê.
G³owica do nitów strukturalnych 7,8 mm:
Nr kat. 760 0201
G³owica do nitów strukturalnych 9,8 mm:
Nr kat. 760 0202
Inne g³owice dostarczane na zapytanie
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TAURUS-warianty
TAURUS z pojemnikiem
na zerwane trzpienie
Trwale zamontowany, du¿y pojemnik na zerwane trzpienie od PH 2000,
szczególnie przydatny dla trzpieni o d³ugoœci od 50 - 70 mm.

TAURUS z wyzwoleniem przez docisk
Wyzwolenie przez docisk gwarantuje, ¿e czêœci nitowane przylegaj¹
do siebie bez szczeliny przed procesem nitowania.
Jest równie¿ zapewnione, i¿ nit przed procesem zrywania osi¹gnie
swoje po³o¿enie koñcowe w otworze i ¿e g³ówka trzpienia przylega
prawid³owo do materia³u. Si³a docisku mo¿e byæ zmiennie kszta³towana
za pomoc¹ sprê¿yn w zale¿noœci od przypadku zastosowania.

TAURUS z urz¹dzeniem
zliczaj¹cym nity
Narzêdzia s¹ wyposa¿one w czujnik, który s³u¿y do rejestracji,
wzglêdnie liczenia zerwanych trzpieni. Czujnik ten jest
umieszczony na g³ówce urz¹dzenia przed pojemnikiem
na zerwane trzpienie. Do przetworzenia i oceny sygna³u
mog¹ zostaæ zaoferowane wzmacniacz pomiarowy GRivAmp
lub jednostka analizuj¹ca GRivCount.

TAURUS z kontrol¹
procesu osadzania
Kontrola procesu osadzania nastêpuje poprzez analizê online si³y
ci¹gn¹cej i drogi ci¹gnienia podczas procesu zrywania nita.
W narzêdziach zintegrowane s¹ wszystkie komponenty wymagane do
eksploatacji kontroli procesu zrywania. Czas trwania analizy dla jednego
procesu osadzania wynosi przy tym mniej ni¿ 1µs. Wynik jest pokazywany
bezpoœrednio na urz¹dzeniu poprzez czerwon¹ lub zielon¹ diodê
œwiec¹c¹ i opcjonalnie poprzez sygna³ akustyczny. Obok tej pojedyñczej
analizy jest równie¿ zintegrowana w systemie analiza zbiorcza dla ca³ego
elementu konstrukcyjnego. Urz¹dzenie gromadzi ponad 260.000 danych
procesu osadzania, które mog¹ zostaæ wywo³ane w dowolnym punkcie
czasowym. Dodatkowo system rozpoznaje rodzaje b³êdów i gromadzi je
do analizy i usuniêcia przyczyn ich wyst¹pienia. Narzêdzia mog¹ byæ
eksploatowane samowystarczalnie (bez dodatkowego sterowania)
lub byæ zintegrowane ze specyficznymi dla klienta urz¹dzeniami.
®
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TAUREX 1 - 6
TAURUS 1
(z pojemnikiem na zerwane trzpienie od PH 2000)
Nr kat. 756 0005

TAURUS 2
(z pojemnikiem na zerwane trzpienie od PH 2000)

Seria urz¹dzeñ TAURUS
ze zdalnym przep³ywem sprê¿onego powietrza.
Wszechstronne zastosowanie przy trudnych
aplikacjach

Nr kat. 757 0018

ŒÆ
O
OW

TAURUS 3
(z pojemnikiem na zerwane trzpienie od PH 2000)
Nr kat. 758 0011

N

TAURUS 4
(z pojemnikiem na zerwane trzpienie od PH 2000)
Nr kat. 759 0007

TAURUS 1
(z wyzwoleniem przez docisk)
Nr kat. 756 0021

TAURUS 2
(z wyzwoleniem przez docisk)
Nr kat. 757 0016

TAURUS 3
(z wyzwoleniem przez docisk)
Nr kat. 758 0005

TAURUS 4
(z wyzwoleniem przez docisk)
Nr kat. 759 0002

TAURUS 1 - 4
(z urz¹dzeniem zliczaj¹cym nity)

Zalety:

Zakres roboczy:
• nity zrywalne oraz strukturalne tzw. lockbolts z si³¹ zrywaj¹ca trzpienia do 50kN;
• parametry techniczne oraz wiêkszoœæ
cech urz¹dzeñ serii Taurex s¹ charakterystyczne dla narzêdzi z serii TAURUS;
• d³ugoœæ pakietu wê¿owego 3 m

TAURUS 1 - 4
(z kontrol¹ procesu osadzania)

Dane techniczne:
Ciœnienie robocze:
Przy³¹cze wê¿a:
Emisja ha³asu:
Wibracje:

5-7 bar
Æ 6 mm (1/4'')
max. 79 dB
< 2,9 m/s2

Zestaw ma³ych szczêk do przed³u¿onej
g³owicy do Taurus 1 i 2
Zakres roboczy:
• wszystkie nity Alu/Stal do Æ 5 mm oraz
Stal/Stal do Æ 4 mm dla nitownic
TAURUS 1 i 2
• idealne rozwi¹zanie w miejscach
trudnodostêpnych

ŒÆ

WO

NO

do TAUREX 1

Nr kat. 764 0001

do TAUREX 2

Nr kat. 765 0001

do TAUREX 3

Nr kat. 766 0001

do TAUREX 4

Nr kat. 767 0001

do TAUREX 5

Nr kat. 768 0001

do TAUREX 6

Nr kat. 769 0001

do TAURUS 1

Dane techniczne:
D³ugoœæ:
Œrednica g³ówki:

• niska waga uchwytu rêcznego;
• proste i wygodne po³¹czenie uchwytu
rêcznego z urz¹dzeniem poprzez pakiet
wê¿owy; ¿adnego wycieku oleju
czy uchodz¹cego powietrza;
• idealne dopasowanie do osadzania nitów
w miejscach trudnodostêpnych;
• zaprojektowany do instalacji na liniach
produkcyjnych oraz na zautomatyzowanych stanowiskach pracy;
• urz¹dzenie jest kompatybilne z dodatkowym wyposa¿eniem i akcesoriami
stosowanymi dla serii TAURUS
np.: z funkcj¹ zdalnego sterowania,
z urz¹dzeniem zliczaj¹cym nity,
z funkcj¹ wyzwolenia przez docisk, etc.

Nr kat. 756 1120
100 mm
Æ 18 mm2

do TAURUS 2

Nr kat. 757 1077
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Szczêki, które siê nie zu¿ywaj¹...

Nowoczesny mechanizm szczêkowy:

Du¿o wiêcej ni¿ tylko szczêki
Wszystkie narzêdzia z serii TAURUS s¹ wyposa¿one w nowoczesny
mechanizm szczêkowy. Porównuj¹c z mechanizmem konwencjonalnym
ró¿nice s¹ nastêpuj¹ce:
• Niezale¿ne po³o¿enie ka¿dej ze szczêk w osobnym gnieŸdzie
szczêkowym, uprzednio praca wszystkich szczêk odbywa³a siê
w jednym gnieŸdzie;
• Mechanizm szczêkowy nie jest ju¿ wyzwalany za pomoc¹ sprê¿yny,
w nowym mechanizmie sprê¿yna zosta³a zast¹piona sprê¿onym
powietrzem. Moc wyzwalania w obecnym systemie jest 10 razy
wiêksza;
• Proces osadzania nita obejmuje dwa kroki w zasadzie nieodczuwalne
dla operatora. Wyzwolenie sprê¿onego powietrza powoduje zacisk
szczêk na trzpieniu, po czym nastêpuje moment zaci¹gniêcia
i osadzenia nita.

Powy¿sze cechy powoduj¹ niewymierne korzyœci dla u¿ytkownika:
• Zacisk szczêk jest tak mocny, ¿e nie wystêpuje poœlizg szczêk na
trzpieniu co pozwala na mocniejsze i dok³adniejsze osadzenia nita;
• Nie dochodzi do œcierania siê materia³u z trzpienia co eliminuje
zabrudzenia szczêk ich ewentualne zapychanie;
• Zu¿ywanie siê szczêk jest zredukowane do minimum.
Wymienione cechy wskazuj¹, ¿e wysoka jakoœæ narzêdzi TAURUS przy
minimalnej konserwacji czêœci i ich niewielkim zu¿yciu to czysta
oszczêdnoœæ.

Oszczêdnoœæ kosztów przez podwójne wykorzystanie sprê¿onego powietrza

Sprê¿one powietrze w podwójnej roli
Sprê¿one powietrze jest doœæ drogim Ÿród³em energii pomimo jego
szerokiego zastosowania w przemyœle jako uniwersalne Ÿród³o energii.
Najlepszym sposobem na stosowanie sprê¿onego powietrza jest
ekonomiczne jego wykorzystanie. Seria TAURUS jest najlepsz¹
propozycj¹.
Sprê¿one powietrze u¿ywane do osadzanie nitów jest równoczeœnie
wykorzystywane do odsysania zerwanych trzpieni: oszczêdnoœæ!
Podwójne wykorzystanie sprê¿onego powietrza pozwala na od³¹czenie
zasysania powietrza, które w innych urz¹dzeniach jest niezbêdne
w momencie odsysania trzpienia: oszczêdnoœæ Ÿród³a jakim jest
sprê¿one powietrze! (zasysane powietrze zu¿ywane jest w iloœci 100
litrów na minutê).
Dla przyk³adu wy³¹czone zasysanie powietrza w urz¹dzeniu TAURUS 2,
przy nitowaniu 20 nitów na minutê w 68% oszczêdza sprê¿ane
powietrze!
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Nitownice pneumatyczno-hydrauliczne
Deklaracja zgodnoœci

: Bezpieczeñstwo narzêdzi zgodnie z dyrektyw¹ EEC Nr 2006/42 EG

PH 1

Nr kat. 716 0011

PH 2

PH 2000

Nr kat. 717 0017

Nr kat.
715 0016

Zakres roboczy:

Zakres roboczy:

do Æ 4 mm ze wszystkich materia³ów
Nie zalecane do nitów szczelnych CAP
Stal nierdzewna

od Æ 3 do 5 mm ze wszystkich materia³ów
– Æ 2,4 mm z ma³¹ g³ówk¹ nitownicy
(Strona 43). Nie zalecane do nitów
szczelnych CAP Stal nierdzewna

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Waga:
1,2 kg
Ciœnienie robocze:
6 bar
Przy³¹cze wê¿a:
6 mm Æ (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
0,8-1,2 litra na nit
(0,2 litra powietrza sprê¿onego)
Si³a osadzania:
5.200 N przy 5 barach
Skok roboczy:
15 mm

1,3 kg
Waga:
6 bar
Ciœnienie robocze:
Przy³¹cze wê¿a:
6 mm Æ (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
1,2-1,8 litra na nit
(0,3 litra powietrza sprê¿onego)
Si³a osadzania:
7.375 N przy 5 barach
Skok roboczy:
15 mm

Wyposa¿enie:

Wyposa¿enie:

Koñcówki:
16/24 (w pozycji roboczej)
16/18, 16/27, 16/29 (do³¹czone)
1 komplet szczêk, 1 pojemnik na zerwane
trzpienie, 1 klucz monta¿owy MSU i MSZ
Instrukcja konserwacji z list¹ czêœci
zamiennych

Szczêki (2-czêœciowe):
Nr kat. 705 2057

Koñcówki:
16/32 (w pozycji roboczej)
16/24, 16/27, 16/29, 16/36 (do³¹czone)
1 komplet szczêk, 1 pojemnik na zerwane
trzpienie, 1 Klucz monta¿owy MSU i MSZ
Instrukcja konserwacji z list¹ czêœci
zamiennych

PH 1

Szczêki (3-czêœciowe): PH 2, PH 2000
Nr kat. 710 2151

Zakres roboczy:
od Æ 3,0 do 6,4 mm ze wszystkich
materia³ów – Æ 2,4 mm z ma³¹ g³ówk¹
nitownicy (Strona 43)

Dane techniczne:
Waga:
1,9 kg
Ciœnienie robocze:
6 bar
6 mm Æ (1/4'')
Przy³¹cze wê¿a:
Zu¿ycie powietrza:
2,8-3,6 litra na nit
(0,6 litra powietrza sprê¿onego)
Si³a osadzania:
10.000 N przy 5 barach
Skok roboczy:
22 mm

Wyposa¿enie:
Koñcówki:
16/32 (w pozycji roboczej)
16/24, 16/27, 16/29, 16/36,16/40,
16/45 (do³¹czone)
1 x szczêki, 1 wyrzutnik powietrza (Nr 896)
1 Klucz monta¿owy MSU
1 Wkrêtak ampulowy z koñcówk¹ kulow¹
SW 2,5; 1 Buteleczka do uzupe³niania oleju
z olejem hydraulicznym
Instrukcja konserwacji z list¹ czêœci
zamiennych

VAS (Urz¹dzenie

do odsysania trzpieni)

(Opis patrz strona 43)

PH 1 montowane z VAS
Nr kat. 716 0070
PH 2 montowane z VAS
Nr kat. 717 0033
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Nitownice pneumatyczno-hydrauliczne
: Bezpieczeñstwo narzêdzi zgodnie z dyrektyw¹ EEC Nr 98/37 EG

Deklaracja zgodnoœci

PH 2000-BT

(tylko dla nitów
BULB-TITE®)

PH 2-VK

Nr kat. 715 0040

PH Axial
Nr kat. 717 0068

Nr kat. 770 0008

Zakres roboczy:
do Æ 7,7 mm ze wszystkich materia³ów

Dane techniczne:
Patrz PH 2000

Zakres roboczy:

Wyposa¿enie:
Koñcówki:
16/32 BT (w pozycji roboczej)
16/26 BT, 16/42 BT, 16/48 BT (do³¹czone)
1 Rurka dyszy Nr 8080 a (zamontowana)
1 Rurka dyszy Nr 8080 b (do³¹czona)
1 Klucz monta¿owy MSU
1 Wkrêtak ampulowy z koñcówk¹
kulow¹ SW 2,5
1 Buteleczka do uzupe³niania oleju
z olejem hydraulicznym
1 Wyrzutnik powietrza (Nr 896)
Instrukcja konserwacji z list¹ czêœci
zamiennych

Szczêki (3-czêœciowe): PH 2000-BT
Nr kat. 715 1527

do Æ 4 mm Alu, Stal i MiedŸ

Dane techniczne:
Waga:
1,3 kg
Ciœnienie robocze:
6 bar
Przy³¹cze wê¿a:
6 mm Æ (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
1,2-1,8 litra na nit
(0,3 litra powietrza sprê¿onego)
Si³a osadzania:
5.200 N przy 5 barach
Skok roboczy:
14 mm

Wyposa¿enie:
Koñcówki: 10/24 (w pozycji roboczej),
10/18,10/27(do³¹czone),1 pojemnik
na zerwane trzpienie, 1 Klucz monta¿owy
MSU i MSZ, Instrukcja konserwacji z list¹
czêœci zamiennych
VK: skrócone wykonanie g³ówki pistoletu
do nitowañ w miejscach trudno dostêpnych

Szczêki (2-czêœciowe):

PH 2-VK

Nr kat. 705 2057

Zakres roboczy:
od Æ 4 do 5 mm Stal – Æ 2,4 - 3,2 mm
z ma³¹ g³ówk¹ nitownicy (Strona 41)

Dane techniczne:
Waga:
1,8 kg
Ciœnienie robocze:
6 bar
Przy³¹cze wê¿a:
6 mm Æ (1/4'')
Zu¿ycie powietrza:
1,2-1,8 litra na nit
(0,3 litra powietrza sprê¿onego)
Si³a osadzania:
7.375 N przy 5 barach
Skok roboczy:
15 mm

Wyposa¿enie:
Przyporz¹dkowanie koñcówek: narzêdzia PH
nita

Koñcówki:
16/32 (w pozycji roboczej)
16/24, 16/27, 16/29 (do³¹czone)

Materia³ nita
Alu
CAP-Alu, CAP-Cu

i

Alu, Cu, Stal, Stal nierdzewna, Stinox,

Tuleja naciskowa z rurk¹ dyszy redukuj¹c¹
- czêœæ nr 125 – do nitów zrywalnych
Æ 4 mm Alu i miedŸ

Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stal
Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu
PG-Alu, Stal, Alu/Alu
Stal nierdzewna, Stinox, PG-Stal

i

Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, PG-Alu

i

Stal, Alu/Alu

i

Stal nierdzewna, Stinox, PG-Stal

W¹¿ odprowadzaj¹cy z mufk¹
przy³¹czeniow¹ do zerwanych trzpieni
Instrukcja konserwacji z list¹ czêœci
zamiennych

Alu
Stal
Alu, PG-Alu
Stal, Alu/Alu

Szczêki (3-czêœciowe):

Tworzywo sztuczne

Nr kat. 710 2151

Tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne
wszystkie
wszystkie
wszystkie
wszystkie
wszystkie
wszystkie
Wymagana ma³a g³ówka szczêk (patrz strona 43)

wymagany zestaw do przezbrojenia (715 9714)

Przyporz¹dkowanie koñcówek wg numerów katalogowych
Opis
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Nr katalogowy

Opis

Nr katalogowy

Opis

Nr katalogowy

Opis

Nr katalogowy

Opis

Nr katalogowy

PH-Axial

Wyposa¿enie specjalne do nitownic
VAS
Nr kat. 728 0017

Urz¹dzenie do odsysania
zerwanych trzpieni
VAS dla PH 1 i PH 2
Urz¹dzenie odsysa po zanitowaniu zerwany trzpieñ i transportuje go samoczynnie do
pojemnika na zerwane trzpienie. Kolejn¹
korzyœci¹ jest to, i¿ nit wprowadzony do
koñcówki jest mocno trzymany w mechanizmie szczêkowym równie¿, gdy g³ówka nitownicy jest w pozycji pionowej skierowanej
w dó³. Urz¹dzenie do odsysania pró¿niowego jest dostarczane jako kompletny
zestaw monta¿owy i mo¿e zostaæ zamontowane równie¿ póŸniej na ju¿ posiadanych
narzêdziach pneumatycznych GESIPA.

Koñcówka uniwersalna
do nitownic
HN 2, PH1, PH 2,
PH 2000 i AccuBird ®

ze zredukowan¹ œrednic¹ tulei stalowej
(20 mm) i szczêkami 2-czêœciowymi

Koñcówka uniwersalna zastêpuje piêæ
ró¿nych koñcówek.

Zakres roboczy:
do Æ 4 mm Stal nierdzewna i Æ 5 mm Alu

Czêœæ nr 198 (PH 1,PH 2)
Nr kat. 717 1986

Czêœæ nr 898 (PH 2000)
Nr kat. 715 8971

Dane techniczne:
Waga zestawu monta¿owego::
Ciœnienie robocze:

Zestaw z ma³¹ g³ówk¹
do nitów o ma³ej
œrednicy dla PH1, PH 2,
PH 2000 i PH-Axial

430 g
4-6 bar

Wyposa¿enie:
1 Wyrzutnik powietrza (czêœæ nr 896)
1 Klucz monta¿owy MSU
Instrukcja konserwacji z list¹ czêœci
zamiennych

Czêœæ nr 298 (PH Axial)
Nr kat. 770 2981

Standard: Koñcówka 10/24
(do wyboru równie¿ z koñcówk¹ 10/18,
10/27, 10/29, 10/32)

Element przed³u¿aj¹cy

do nitowañ w miejscach trudno dostêpnych
oraz w obrêbie naro¿ników.

Do nitowania w miejscach g³êboko
po³o¿onych i trudno dostêpnych

Czêœæ nr 199 (ze szczêkami 3-czêœciowymi)
Nr kat. 704 0024

Zakres roboczy:
Od Æ 2,4 do 5 mm, nity zrywalne z Alu,
MiedŸ i Stal oraz do Æ 4 mm ze stali
nierdzewnej

Obs³uga:
Uruchomiæ proces ci¹gniêcia w nitownicy
trzymaj¹c wciœniêty wyzwalacz.
Nastêpnie cofn¹æ do oporu pierœcieñ
nastawczy.

Wyposa¿enie:

G³owica k¹towa
do PH 1 i PH 2
Czêœæ nr 99 (ze szczêkami 2-czêœciowymi)
Nr kat. 704 0016

Zintegrowane w tulei stalowej jarzmo
obrotowe pozwala na szybkie i ³atwe
ustawienie wielkoœci koñcówki bez
koniecznoœci u¿ycia specjalnych narzêdzi.

dla PH 1, PH 2
Nr kat. 717 1641 (100 mm)
dla PH 2000
Nr kat. 715 9994 (100mm)
dla AccuBird
Nr kat. 725 2293 (100mm)
®

dla PowerBird®
Nr kat. 724 3278 (100mm)

Poprzez obrót jarzma obrotowego ustawiæ
odpowiedni¹ wielkoœæ otworu. Po zwolnieniu
wyzwalacza nitownicy jarzmo obrotowe
zostanie automatycznie zablokowane
poprzez powracaj¹cy do punktu wyjœcia
mechanizm szczêkowy.

Jarzmo
obrotowe
Specjalna tuleja
stalowa

Pierœcieñ
nastawny

Pierœcieñ
zamykaj¹cy

Koñcówka uniwersalna sk³ada siê ze:
specjalnej tulei stalowej, kompletnego
pierœcienia nastawnego, jarzma obrotowego
i pierœcienia zamykaj¹cego.
Dla HN 2, PH 1, PH 2, PH 2-KA i PH 2000
Koñcówka uniwersalna – 16
Nr kat. 717 1188
Dla AccuBird®
Koñcówka uniwersalna – 17
Nr kat. 725 1637

dla TAURUS 1
Nr kat. 756 2013 (50mm)
Nr kat. 756 2015 (100mm)
dla TAURUS 2
Nr kat. 757 1016 (50mm)
Nr kat. 757 1019 (100mm)
dla TAURUS 3 i 4
Nr kat. 758 1021 (50mm)
Nr kat. 758 1023 (100mm)
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Automat do nitowania GAV
W pe³ni zautomatyzowane
urz¹dzenie do nitów zrywalnych
dla produkcji przemys³owej

Deklaracja zgodnoœci
:
Bezpieczeñstwo narzêdzi zgodnie
z dyrektyw¹ EEC Nr 98/37 EG

GAV-8000
z elektroniczn¹ kontrol¹
sterowania
oraz zintegrowan¹
kontrol¹ procesu
osadzania

Kalkulacja ceny urz¹dzenia
odbywa siê po dostarczeniu
przez Klienta wymaganych
informacji technicznych.

Nr kat. 719 0008

Zakres roboczy:
Nity zrywalne od Æ 2,4 mm do 6,4 mm z Alu, MiedŸ i do Æ 6 mm ze stali,
oraz do Æ 5 mm ze stali nierdzewnej. D³ugoœæ sworznia tulejki do 30 mm.

Zalety produktu:
Wydajnoœæ:
l Dziêki automatycznemu podawaniu nitów ok. 50% oszczêdnoœci czasu i kosztów
w porównaniu z konwencjonalnymi narzêdziami nituj¹cymi.

Zalety obs³ugi:
l Do obs³ugi nie jest wymagany specjalistyczny personel
l Zasiêg pistoletu do nitowania do 4,5 m dziêki d³ugiemu pakietowi wê¿y
l Mo¿liwe zintegrowanie w ca³kowicie zautomatyzowane urz¹dzenia produkcyjne

Zalety zastosowania:
l Ci¹g³a kontrola funkcjonowania i wizualizacja najwa¿niejszych kroków procesu
l Zintegrowane usuwanie trzpieni poprzez system pró¿niowy
l Z³¹cze standardowe dla zewnêtrznego sterowania

Nowoœci w porównaniu z GAV-7000:
l Ca³kowicie nowe elektroniczne sterowanie urz¹dzenia
l Zintegrowana kontrola procesu osadzania
l Wizualizacja funkcji urz¹dzenia i analizy procesu dziêki wyœwietlaczowi
l Intuicyjna obs³uga i ustawianie poprzez przyciski nawigacyjne i funkcjonalne
l Uproszczona diagnoza b³êdów i konserwacja

GAV-7000
elektroniczny
Zakres zastosowania jak przy GAV-8000,
jednak¿e bez zintegrowanej kontroli procesu osadzania
Nr kat. 719 0026

44

