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Seria Nitownic Pneumatycznych do
nitów zrywalnych i nitonakrętek
Profesjonalna i wygodna obróbka
wszystkich rodzajów nitów

Dzięki serii produktów RODCRAFT® nitownic pneumatycznych do nitów zrywalnych i nitonakrętek możesz wybierać
spośród trzech zupełnie nowych narzędzi do osadzania nitów i nitonakrętek.
Nitownice pneumatyczne RC6700, RC6738 i RC6748 są
odpowiednie do nitów zrywalnych lub BULB ze wszystkich
popularnych materiałów, z osadzeniem siły od 8,8 do 21,0
kiloniutonów. Jedna ze specjalnych funkcji nowych modeli to
zintegrowana funkcja podciśnienia,

która utrzymuje nit w uchwycie przed naciśnięciem spustu
(idealny do pracy w pionie). Dodatkowo nitownica do
nitonakrętek RC6758 to narzędzie wyznacza nowe
standardy dzięki automatycznej funkcji przeznaczonej do
nitonakrętek gwintowanych i niegwintowanych dla rozmiarów
od M3 do M12.

RC6738

RC6700
Nitownica do nitów zrywalnych,
wykonanych z miękkiego metalu jak miedź
aluminium do 5mm
Siła osadzania: 8,8 kN

RC6748

Nitownica do nitów zrywalnych
wykonanych z wysokiej wytrzymałości
materiałów takich jak stal i
stal nierdzewna do 5 mm.
Siła osadzania: 12,6 kN

Nitownica do nitów zrywalnych o wysokiej
wytrzymałości ,materiałystakie jak stal i
stal nierdzewna oraz specjalne nity
(np.: BULB-TITE®) do 7,8 mm.
Siła osadzania: 21,0 kN

Cechy Produktu Nitownica Do Nitów Zrywalnych
Potężną z wysokimi siłami osadzania
RC6738 - do 5mm stali i stali nierdzewnej
nity zrywalne
RC6748 - do 6,4 mm stali i stali nierdzewnej
nity zrywalne i nity BULB do 7,8 mm

Wygodna

Zintegrowana funkcja próżni który
trzyma nit w
uchywcie, gdy spust jest wciśnięty
(idealna do pionowych
prac)

Wygodna i bezpieczna

- Automatyczne wyciąganie trzpienia nitów
- Niskie wibracje i odrzut
- Izolujący od zimna uchwyt kompozytowy

Wytrzymała

Cylinder wykonany ze stopu
aluminium klasy przemysłowej

Elastyczna

Połączenie powietrza
obrotowe 360 °

RC6738
RC6478

WYDAJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORT / ERGONOMIA

RC6758
Nitownica do nitonakrętek
M3 - M12 wszystkich
materiałów.
Siła osadzania: 24,0 kN

Cechy Produktu Nitownica Do Nitonakrętek
Potężna z wysokimi siłami osadzania
Możliwość osadzania nitonakrętek od
M3 do M12

Łatwa, szybka i
precyzyjna

Wygodna i bezpieczna

- Niskie wibracje i odrzut
- Izolujący od zimna uchwyt kompozytowy

- Automatyczna funkcja wkręcanie
i odkręcania nitonakrętki dla
szybszej pracy
- Duży włącznik wsteczny
wbudowany z tyłu urządzenia
(konieczny tylko w przypadku
korekty)
- Precyzyjne ustawienie skoku
regulacja od 1 - 7mm

Wytrzymała

Cylinder wykonany ze stopu
aluminium klasy przemysłowej

Elastyczna

Połączenie powietrza
obrotowe 360 °
RC6758

WYDAJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORT / ERGONOMIA

Seria Nitownic Pneumatycznych do
nitów zrywalnych i nitonakrętek

RC6700

RC6738

RC6748

RC6758

8951074001

8951000408

8951000409

8951000410

AI nity

2.4 - 5.0 mm

3.0 - 5.0 mm

4.8 - 6.4 mm

-

Cu nity

2.4 - 5.0 mm

3.0 - 5.0 mm

4.8 - 6.4 mm

Nity stalowe

-

3.0 - 5.0 mm

4.8 - 6.4 mm

-

Nity ze stali nierdzewnej

-

3.0 - 5.0 mm

4.8 - 6.4 mm

-

-

-

5.2 - 7.8 mm

-

Monobolt , Magnalok , Interlok

-

-

4.8 - 6.4 mm

-

Hemlok®

-

-

6.4 mm

-

Single-grip

-

-

4.8 - 5.0 mm

-

allWszystkie materiały

-

-

-

M3 - M12

tak

tak

taks

-

Zintegrowana funkcja
próżni (praca w pionie)

-

tak

tak

-

Automatyczna funkcja wkręcania i
wykręcania dla szybszej pracy

-

-

-

tak

Model
Numer katalogowy

Standardowy nit
zrywalny
Typ otwarty /
Typ z zamknięty

BULB-TITE

®

®

Nit zrywalny strukturalny

Nitownica do
nitonakrętek

Dodatkowe
funkcje narzędzi

®

®

Wyciąganie trzpienia nitu l

Cechy produktu
RC6700
Nitownica do nitów
zrywalnych, wykonanych z
metali miękkich, takich jak
miedź, aluminium z
pojemnikiem na oderwane
trzpienie nitów.
Siła osadzania: 8,8 kN

RC6738
Nitownica do nitów
zrywalnych,
wykonanych z wysokiej
wytrzymałości
materiałów, takich jak stal i
stal nierdzewna. Z
pojemnikiem na oderwane
trzpienie i odsysanie nitów
zrywalnych
(optymalny do pracy w
pionie).
Siła osadzania: 12,6 kN

RC6748
Nitownica do nitów
zrywalnych, wykonanych z
materiałów o wysokiej
wytrzymałości, takich jak
stal i stal nierdzewna oraz
nity specjalne
(np.: BULB-TITE®). Z
pojemnikiem na oderwane
trzpienie, zasysanie nitów
(optymalne do montażu
pionowego)
Siła osadzania: 21,0 kN

RC6758
Nitownica do nitonakrętek
M3 - M12 wszystkich
materiałów.
Szybka obróbka nitów
zrywalnych
nitonakrętek. Precyzyjna
regulacja
skoku.
Siła osadzania: 24,0 kN
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