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Rychlosnímatelná hubice a svěrací 
hlava (bez použití nářadí) 

Inovativní prvky řady XT: 

 Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu 

bez použití nářadí 

 Rychlosnímatelná sběrná nádobka s automatickým vypnutím 

odsávání při sejmutí nádobky 

 Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné 

nádobce 

 Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností 

namontovat na levou nebo pravou stranu 

 Vysoký poměr síly k hmotnosti 

 Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus 

 Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání 

 Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci 

 

Rychlosnímatelná sběrná nádobka Úhlový vzduchový přípoj 
s přepínačem on/off 

 

ProSet ® XT1 

76001-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro 

prostředí výrobní linky. 

  
ProSet XT1 patří ve své třídě mezi nejlehčí nýtovací nářadí 

s maximálním poměrem síly k hmotnosti. Má inovativní 

ergonomický design pro maximální efektivitu a pohodlí uživatele. 

 

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo 

tak, aby se zabránilo poškození. Nejnovější technologie 

těsnění (lip seals) zajišťují maximální robustnost, životnost 

nástroje a prodlužují intervaly údržby nástroje. 
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 Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hmotnost, včetně trhací hlavy 1.17 kg 

Hmotnost, bez trhací hlavy 1.07 kg 

Tažná síla při 5.5 ba 6.5 kN 

Poměr Síla/Hmotnost 5.55 kN/kg 

Zdvih (min.) 18 mm 

Čas jednoho cyklu (přibližně) 0.4 sec 

Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný) 5.0 - 7.0 bar 

Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar 1.5 l 

Hlučnost 77.95  dB(A) 

Výkonnost trhací nýty až do ø 4,0 mm 
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Rychlosnímatelná hubice a svěrací 
hlava (bez použití nářadí) 

Inovativní prvky řady XT: 

 Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu 

bez použití nářadí 

 Rychlosnímatelná sběrná nádobka s automatickým vypnutím 

odsávání při sejmutí nádobky 

 Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné 

nádobce 

 Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností 

namontovat na levou nebo pravou stranu 

 Vysoký poměr síly k hmotnosti 

 Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus 

 Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání 

 Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci 

 

Rychlosnímatelná sběrná nádobka Úhlový vzduchový přípoj 
s přepínačem on/off 

 

ProSet ® XT2 

76002-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro 

prostředí výrobní linky. 

  
ProSet XT2 stanoví nové standardy pro pneumaticko-hydraulické 

 nýtovací nářadí. Tento nástroj je navržen speciálně pro nýtování  

široké škály trhacích nýtů a poskytuje 8,9 kN tahové síly s vynikajícím 

poměrem síly k hmotnosti 7,18 kN / kg. 

 

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo tak, aby  

se zabránilo poškození. Nejnovější technologie těsnění (lip seals) zajišťuje 

 maximální funkčnost, životnost nástroje a prodlužuje intervaly údržby.
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 Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hmotnost, včetně trhací hlavy 1.26 kg 

Hmotnost, bez trhací hlavy 1.15 kg 

Tažná síla při 5.5 ba 8.9 kN 

Poměr Síla/Hmotnost 7.06 kN/kg 

Zdvih (min.) 20 mm 

Čas jednoho cyklu (přibližně) 0.6 sec 

Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný) 5.0 - 7.0 bar 

Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar 2.2 l 

Hlučnost 77.1  dB(A) 

Výkonnost trhací nýty až do ø 5,0 mm 
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Rychlosnímatelná hubice a svěrací 
hlava (bez použití nářadí) 

Inovativní prvky řady XT: 

 Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu 

bez použití nářadí 

 Rychlosnímatelná sběrná nádobka s automatickým vypnutím 

odsávání při sejmutí nádobky 

 Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné 

nádobce 

 Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností 

namontovat na levou nebo pravou stranu 

 Vysoký poměr síly k hmotnosti 

 Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus 

 Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání 

 Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci 

 

Rychlosnímatelná sběrná nádobka Úhlový vzduchový přípoj 
s přepínačem on/off 

 

ProSet ® XT3 

76003-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro 

prostředí výrobní linky. 

  
ProSet XT3 lze použít v různých aplikacích a nastavit na širokou škálu  

velikostí trhacích nýtů, lockboltů a těsnicích zátek. Extrémně velký  

zdvih 26 mm umožňuje umístění delších nýtů jako Monobolt a Interlock  

na jeden zdvih. 

 

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo tak, aby  

se zabránilo poškození. Nejnovější technologie těsnění (lip seals) zajišťuje 

 maximální funkčnost, životnost nástroje a prodlužuje intervaly údržby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

        www.riveting.cz 

 

 

 

 

 Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hmotnost, včetně trhací hlavy 2.14 kg 

Hmotnost, bez trhací hlavy 2.0 kg 

Tažná síla při 5.5 ba 17.0 kN 

Poměr Síla/Hmotnost 7.94 kN/kg 

Zdvih (min.) 26 mm 

Čas jednoho cyklu (přibližně) 0.9 sec 

Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný) 5.0 - 7.0 bar 

Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar 6.3 l 

Hlučnost 78.4  dB(A) 

Výkonnost 
(strukturální) trhací nýty ø 4,0 mm až do  

ø 6,4 mm 
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Rychlosnímatelná hubice a svěrací 
hlava (bez použití nářadí) 

Inovativní prvky řady XT: 

 Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu 

bez použití nářadí 

 Rychlosnímatelná sběrná nádobka s automatickým vypnutím 

odsávání při sejmutí nádobky 

 Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné 

nádobce 

 Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností 

namontovat na levou nebo pravou stranu 

 Vysoký poměr síly k hmotnosti 

 Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus 

 Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání 

 Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci 

 

Rychlosnímatelná sběrná nádobka Úhlový vzduchový přípoj 
s přepínačem on/off 

 

ProSet ® XT4 

76004-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro 

prostředí výrobní linky. 

  
ProSet XT4 je nejsilnější nářadí z řady ProSet.  

Při nízké hmotnosti přibližně 2 kg, XT4 poskytuje ohromnou tažnou sílu 23 kN.  

Kromě vysokopevnostních trhacích nýtů dokáže zanýtovat Avdelok, Maxlok 

a Avtainer lockbolt. Nýtovací pistole XT4 disponuje vysokopevnostním hydraulickým  

pístem pro maximální životnost nářadí a hydraulickým tlumením pro hladký chod. 

 

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo tak, aby  

se zabránilo poškození. Nejnovější technologie těsnění (lip seals) zajišťuje 

maximální funkčnost, životnost nástroje a prodlužuje intervaly údržby.
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 Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hmotnost, včetně trhací hlavy 2.16 kg 

Hmotnost, bez trhací hlavy 2.0 kg 

Tažná síla při 5.5 ba 23.0 kN 

Poměr Síla/Hmotnost 10.65 kN/kg 

Zdvih (min.) 18 mm 

Čas jednoho cyklu (přibližně) 1.0 sec 

Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný) 5.0 - 7.0 bar 

Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar 6.3 l 

Hlučnost 77.9  dB(A) 

Výkonnost 
(strukturální) trhací nýty ø 4,0 mm až do  

ø 6,4 mm 
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ProSet XTN20®

Vysokorychlostní nýtovací nářadí pro nýtovací matice s flexibilním
nastavením zdvihu nebo síly nýtování

Sloučením prvotřídních inovací z Pop a Avdel bylo
vytvořeno vysokorychlostní lehké nářadí s velkou silou a
životností, vynikající ergonomií a optimální flexibilitou
reaguje na poslední vysoké standardy ve výrobě nástrojů.

Klíčové vlastnosti a výhody:

·� Flexibilní provoz v modu nastavení zdvihu nebo nastavení síla

·� Vysoký poměr síly a hmotnosti 11,1 kN/kg

·� Odolná vysoce pevná instalace závitových trnů jako standard

·� Dlouhodobé břitové hydraulické těsnění s dlouhou životností pro co
nejdelší interval oprav

·� Pohodlné tlačítko vytáčení

·� Snadné používání, bez dalšího nářadí, rychlovýměna závitového
trnu

Specifikace:

·� Tažná síla při 5 barech: 17.65 kN

·� Rozsah pracovního tlaku: 5 - 7 bar

·� Zdvih pístu: 3 - 7 mm

·� Hladina hluku: <75 dB(A)

·� Hmotnost: 1.59 kg

·� Čas cyklu: <1.5 sec. kompletní zanýtování

·� Rozsah: Maticové nýty M3 to M10, 4UNC do 3/8" (detaily v
manuálu)

Rychlý přístup k seřízení zdvihu

bez použití nářadí

Rychlovýměna závitového
trnu bez použití nářadí

Seřízení síly nýtování

bez použití nářadí
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Výhody: 

 Ideální do náročného výrobního prostředí 

 Rychlá a jednoduchá obsluha 

 Redukuje únavu obsluhy 

 Navyšuje produktivitu 

 Lze použít na široký sortiment závitových nýtů 

 Zajišťuje přesnou a bezpečnou instalaci nýtů 

 

Dobře ovladatelné tlačítko S adaptérem lze použít i standardní šrouby místo závitových trnů 

 

Avdel 74200 

  

Hydraulicko-pneumatické nýtovací nářadí pro  

závitové nýty velikosti M4 až M10 

 

Robustní plastové tělo s komponenty pro dlouhou životnost 

Lehké nářadí s ergonomickou rukojetí 

Poslední „spin-pull“ technologie pro automatické našroubování nýtu 

Dobře ovladatelné tlačítko - pouze jeden krok pro nýtování snižuje čas cyklu na minimum 
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 Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost 2.2 kg 

Délka zdvihu 7 mm 

Pevnost v tahu 19,1 kN 

Čas cyklu 2,5 sec 

Tlak vzduchu 5-7 bar 

Spotřeba vzduchu 8 l volného vzduchu na nýt 

Hlučnost 75  dB(A) 

Vibrace <2,5m/s2 

Vhodný pro Závitové nýty od M4 do M10 



Mechanické přidržování nýtu Integrovaná sběrná nádobka Rychlovýměnná hubice

Nýt je přidržován i při nýtování

směrem dolu.

Velká kapacita sběrné

nádoby pojme až

Nepotřebujete nářadí při snímání

hubice a pouzdra čelistí.

Výkonné, kompaktní a lehké nářadí s lithium

Ion baterií

Zbytek trnu automaticky padá do sběrné

nádoby

Rozsah: standardní nýty ø 2,4 – 4,8mm

Hmotnost 1,69kg – včetně baterie

Mechanické přidržování nýtu

Nabitá Li-Ion baterie už za 30 minut

600

ProSet PB2500®

Akumulátorové nářadí pro trhací nýty

nýtů



Rozměry: 320mm x 240mm

Battery: 18V Li-Ion 1,5 Ah slim battery pack (POP® EBC181-QW)

čas nabíjení pouze 30 minut

Nabíječka: 20V Li-Ion (POP® EBC105-QW), s moderním displejem

Zdvih: 25mm

Hlučnost: 73,7 dB(A)

Tažná síla: 8,500 N

Rozsah: Standardní nýty ø 2,4 – 4,8mm

Hmotnost: 1,69 kg včetně baterie

1.9 sekund / kus

Aku nářadí od společnosti A
18.0 kW / rok

Aku nářadí od společnosti B

2.1 sekund / kus

Aku nářadí od společnosti B

1 1.5 2 2.5 (sec.) 0 20 40 60 80 100 (kW)

* Výsledky založené na interním testování v Emhart

* Měřeno od stisknutí tlačítka až po návrat nářadí do startovací pozice
kdy je připraveno pro vložení dalšího nýtu

* Výsledky založené na interním testování v Emhart

* Počítáno při nýtování 480,000 nýtů za rok

Nýtování ocelového nýtu ø 4,8mm POP® Nýtování ocelového nýtu ø 4,8mm POP®

POP® PB2500
900 nýtů na nabití POP® PB2500

25
Aku nářadí od společnosti A

500 nýtů na nabití Aku nářadí od společnosti A
20

Aku nářadí od společnosti B
90 nýtů na nabití Aku nářadí od společnosti B

20

0 500 1000 (pcs.) 10 20 30 (mm)

* Výsledky založené na interním testování v Emhart

* Počet nýtů zanýtovaných s plně nabitou baterií

* Výsledky založené na interním testování v Emhart

POP® PB2500
14.4 kW / rok

Nýtování ocelového nýtu ø 4,8mm POP® Nýtování ocelového nýtu ø 4,8mm POP®

POP® PB2500
1.5 sekund / kus

83.2 kW / rok

Aku nářadí od společnosti A

Specifikace

Vysoká rychlost nýtování Nízká spotřeba energie

Velká výdrž baterie Velký zdvih

ProSet® PB2500 Akumulátorové nářadí pro trhací nýty



ProSet PB3400®

Akumulátorové nářadí pro strukturované trhací nýty ø 4.8 - 6.4 mm

Rychlé akumulátorové
výkonné nýtovací nářadí
s extrémní silou a výdží

JEDNODUCHOST
Snímatelná hubice a přístup
k čelistem bez použití nářadí

LEHKOST
Hmotnost pouze 2,1 kg, včetně
2.0 Ah baterie (možnost 4.0 Ah
baterie)

SÍLA
18kN síla v tahu,
30mm zdvih

VÝDRŽ
Poháněnno bateriemi DeVALT
XR Li-Ion

Přidržování nýtů v náustku Integrovaná sběrná nádobka Jednoduché snímání hubice

Nýt je bezpečně přidržován
v náůstku při manipulaci

Integrovaná sběrná nádobka
zachytí velký počet trnů nýtů

Snímatelná hubice a přístup
k čelistem bez použití dalšího

nářadí

POWERED BY

18 VTM



ProSet® PB3400 Akumulátorové nářadí pro strukturované trhací nýty ø 4.8 - 6.4 mm

POWERED BY

18 VTM

Výkonné nářadí s vynikající ergonomií, extrémní
silou a velkou přidanou hodnotou. Zaručuje
vysokou produktivitu a tím zlepšuje návratnost vaší
investice také díky nízkým nákladům na instalaci.

Odolný  bezkontaktní  motor  zaručuje  minimální
údržbu.

Dlouhá výdrž baterie dovolí zanýtovat až 500
strukturovaných nýtů ø 6,4 mm na jedno nabití
(2.0 Ah baterie)

Úspora času nepřetržitý provoz ve výrobních
podmínkách bez přetížení nářadí

Jednoduché použití:
- snadné sejmutí hubice a pouzdra čelistí
- přidržování nýtu
- rychlá výměna baterie

SPECIFIKACE

Rozměry: 336 mm (d) x 255 mm (v)
Baterie: DEWALT

18V XR Li-Ion 2.0Ah baterie pack
možnost:       18V XR Li-Ion 4.0Ah baterie pack,

obě s identifikací stavu baterie

Nabíječka: DEWALT rychlonabíjecí
nabíjecí čas 30 minut (2.0Ah)
nabíjecí čas 60 minutes (4.0Ah)

Zdvih pístu: 30 mm
Tažná síla: 18,000 N
Hladina hluku: 74 dB(A)
Rozsah*: Trhací nýty ø 4.8 – 6.4 mm
Hmotnost: 2.1 kg včetně 2.0Ah baterie

2.4 kg včetně 4.0Ah baterie

* Pro detailnější informace k nářadí, příslušenství, servisu a návodům kontaktujte svého lokálního zástupce.

Nářadí je dodáváno v sadě se dvěmi bateriemi 18V
2.0Ah DEWALT XR Li-Ion včetně

rychlonabíječky.(4.0Ah batterie jsou nabízeny zvlášť)

Všechny baterie mají
identifikaci stavu nabití

baterie.



 

        www.riveting.cz 

Nýtovací nářadí pro jednostranné 

nýtování magazínových nýtů NeoSpeed® a 

Briv®. Díky oddělenému pneumaticko-

hydraulickému agregátu má samotná 

nýtovací pistole pouze 1,2 kg. Zásobník 

přístroje má k dispozici až 90 nýtů, které 

jsou navlečeny na společný trn. Po 

zanýtování nýtu, nastaví nářadí další nýt 

do pracovní polohy plně automaticky. 

Prázdný zásobník lze zcela jednoduše 

vyměnit za plný a dál se pokračuje v práci. 

Extrémně rychlá montáž zvyšuje 

produktivitu až o 60% oproti trhacím 

nýtům a šroubům. 

 

Avdel 7530 

  

Ruční nářadí s agregátem pro magazínové nýtování 
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 Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost 1,2 kg 

Délka zdvihu 30 mm 

Pevnost v tahu 3,89 kN 

Čas cyklu Méně než 2 sec 

Tlak vzduchu Max. 7 bar 

Spotřeba vzduchu 2,6 l volného vzduchu na nýt 

Hlučnost 75 dB(A) 

Vhodný pro Magazínové nýty od ø 2,4 mm do  ø 6,4 mm 

Vibrace <2,5m/s2 
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Lehké nářadí pro jednostranné nýtování 

magazínových nýtů NeoSpeed® a Briv®. Zásobník 

přístroje má k dispozici až 90 nýtů, které jsou 

navlečeny na společný trn. Po zanýtování nýtu, 

nastaví nářadí další nýt do pracovní polohy plně 

automaticky. Prázdný zásobník lze zcela jednoduše 

vyměnit za plný a dál se pokračuje v práci. Extrémně 

rychlá montáž zvyšuje produktivitu až o 60% oproti 

trhacím nýtům a šroubům. 

 

Avdel 7537 

  

Lehké nářadí pro systém rychlého upevnění – magazínové nýtování 
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 Specifikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost 2.2 kg 

Délka zdvihu 30 mm 

Pevnost v tahu 3,89 kN 

Čas cyklu 2,5 sec 

Tlak vzduchu Max. 7 bar 

Spotřeba vzduchu 2,6 l volného vzduchu na nýt 

Hlučnost 70  dB(A) 

Vhodný pro Magazínové nýty do ø 4,8mm 
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PRH830          PRH840               PRH850 

 

Úhlové hlavy 

  

 

 



Firma sídlo:

RIVETING CZ s.r.o.
Kabešova 943/4
190 00 Praha 9 -Vysočany

Ič. :      02440750
Dič. :    CZ02440750

tel.:       +420602887484
tel./fax. +420376393129

e-mail .: info@riveting.cz
www.riveting.cz

Korespondenční adresa - sklad :

RIVETING CZ s.r.o.
Havlíčkova 47
34012 Švihov

Prodejna :

Riveting CZ s.r.o.
Zábělská 783/34
312 00 Plzeň - Doubravka

tel. +420 377 421 546
tel. +420 727 921 564

NÝTOVACÍ NÁŘADÍ


