The other choice

MISTRAL series

SPEEDRIVET
GUIDE

TOPRIV
Diameter:

Aluminium 2,4 – 6,0
Längd: 4,0 – 13,4
Stål
3,2 – 4,8
beroende på diameter
Rostfritt
3,2 – 4,8
Mässing
2,4 – 4,8
En speedrivet som säkrar hopdragning av delarna tack vare den bulb-formade foten i kombination
med hög klämkraft. Niten lokaliseras enkelt till hålet med hjälp av ändens koniska form.
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MULTIRIV
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Diameter:

Aluminium 1,9 – 6,4
Längd: 2,5 – 30,0
Stål
3,0 – 6,4
beroende på diameter
Rostfritt
1,9 – 2,4
Multigrip speedrivet för blinda eller genomgående hål. På förfrågan finns den med stor skalle, räfflad
kropp och/eller ytbehandlad.

AXIRIV
Diameter:

Aluminium 2,4 – 4,8
Längd: 5,0 – 10,0
Stål
3,2 – 4,8
beroende på diameter
En nit för mjuka eller spröda material. Monteringen ger en axiell låsning utan att deformera
materialet.
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SCREWRIV
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Diameter:
Stål
3,0 – 4,0
Längd: 5,2 – 14,1
			
beroende på diameter
Screwriv kombinerar en speedrivet teknologin med möjligheten att demontera förbandet. Niten
kan skruvas bort med en insexnyckel och sedan återmonteras. Konstruerad för mjukare material
som plast, aluminium och komposit.
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RIVTRONIC
Diameter:

Aluminium 2,4 – 2,6
Längd: 5,0 – 10,0
Mässing
1,7 – 2,4
beroende på diameter
Koppar på förfrågan
Speedrivet för elektroniska applikationer. Passar för plast och kompositer. Kan ytbeläggas för god
lödbarhet, eller för att stöta bort lödprodukter.

FLUSHRIV
Diameter:
Stål
3,2
Konstruerad för sammanfogning av tunn plåt, utan att någon skalle når över ytplanet på någon sida.
OBS. Endast på förfrågan.

NOSDELAR
Munstycke väljs beroende på nitdiameter, nitskalle (kullrig eller försänkt), och applikationens
förutsättningar.

Standard
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Långt munstycke

Vinklat munstycke

offrent à l’opérateur une grande
mobilité au poste de travail.
Mistral-1 pose les rivets à
répétition jusqu’au diamètre 4.8
mm tandis que Mistral-2 pose les
rivets jusqu’au diamètre 6.4 mm.
De conception simple, elles
nécessitent très peu de
maintenance. Le nouveau système
d’amortissement absorbe les chocs
et évite que les pièces à riveter ne
soient endommagées par un effet
de recul trop important.

Gentle and shock-free riveting
reduces the potential damage
of materials. They require low
maintenance. The new damping
system improves the shock
absorption of the device and
protects the mechanical parts.

Das neue Dämpfungssystem
verbessert die Schlagabfederung
des Gerätes und schont die
mechanischen Teile. Das Ergebnis
sind höhere Standzeiten und
längere Wartungsintervalle.
Ein weiterer Vorteil ist die
Reduzierung des Geräuschpegels
bei dem Nietsetzprozess.

RIVELIT Mistral-serien

Caractéristiques techniques
Technical data
Technische Daten

Poids / Weight / Gewicht ca

Mistral-1

CourseKapacitet
/ Stroke / Hub

Mistral-1
2.35 kg

Mistral-2

Mistral-2

2.35 kg

Aluminium: max Ø 4,8 mm 30 mmAluminium: max Ø 6,4 mm
Stål: max Ø 4,0 mm
Cycle / Cycle time / Taktzeit (ca.)
1.0 Stål: max Ø 6,0 mm
Rostfritt: max Ø 3,2 mm
Rostfritt: max Ø 4,8 mm
Pression d’utilisation / Operating pressure /
6 bar
Teknisk information
Slaglängd: 30 mm
Slaglängd: 30 mm
Betriebsdruck
Arbetstryck: 6 bar
Arbetstryck:
Consommation d’air / Air consumption /
1.5 l
2.0 l 6 bar
Luftförbrukning:
1,5
lit.
Luftförbrukning:
2,0 lit.
Freie Luft pro Nietvorgang
Diamètres
de rivets
/ Rivet diameter / Leistungsbereich
Extra
utrustning
Lång nosdel: Flat eller konkav
Lång nodels: Flat eller konkav
Vinklad
nos:
Flat
eller
konkav
Vinklad
Aluminium
up to Ø 4.8 mm
up tonos:
Ø 6.4Flat
mmeller konkav
1,95 kg
2,35upkgto Ø 6.0 mm
Acier / Vikt
Steel / Stahl
up to Ø 4.0 mm
Inox / Stainless / Edelstahl

up to Ø 3.2 mm

up to Ø 4.8 mm

Mistral hydro-pneumatiska vertyg för speedrivet, är konstruerade för en varsam, rekylfri och
tillförlitlig nitmontering. Ett nytt dämpningssystem förbättrar utrustningens stötdämpning och
skyddar de mekaniska delarna.
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