VVG didelė jėga. Puikus derinys su RivdomTWO.

VVG Processing

Nuolat augant paklausai, mes tiekiame įvairias, didelio atsparumo struktūrines kniedes su įvorėmis, pavyzdžiui FERO®-BULB-,
FERO®-BOLT- ir OPTO®-BULB tipų.
Taip pat siūlome FOLDING kniedes ir CERTO®-PERFECT kniedes su specialiu užpildu.

Pilno gamybos ciklo gaminių platintojas „VVG“
siūlo šiuolaikinius Rivdom grupės akumuliatorinius kniediklius, o taip pat visą spektrą
rankinių kniediklių ir sudėtingų konstrukcinių
pneumatinių-hidraulinių kniediklių gamybos
procesams.

Kniedžių padengimas ir medžiagos aukštos
kokybės - pavyzdžiui populiari mūsų Monel*
kniedė su A4 nerūdijančio plieno įvore ir
kniedės- veržlės, taip pat pagamintos iš A4
nerūdijančio plieno. Šis asortimentas tiekiamas tiesiai iš sandėlių.

Viskas iš vienų rankų:
Projektavimas, konstravimas, gamyba, pardavimas ir priežiūra, taip pat remontas – mes
esame Jūsų partneriai.

HONSEL grupės narys

* INCO Alloys International prekinis ženklas

Akumuliatoriniai kniedikliai

FERO-BOLT®-struktūrinė kniedė
Ši didelio atsparumo kniedė dėl jos vizualiai matomo
įvorės sukabinimo naudojama daugiausia vietose, kur
svarbus saugumas.

sparuDidelio at s
ė
mo knied
Iki 6,4 mm

Gaminame iki 9,8 mm diametro!

Pneumatiniai –hidrauliniai
kniedikliai
OPTO®-Multigrip kniedė
Dulkėms ir purvui atspari universali kniedė su plačia
kepurėle. Puikios išgręžtos skylės užpildymo savybės,

FERO-BULB®-struktūrinės kniedės

dėka specialios įvorės formos. Gaminame iki 8,0 mm
diametro, pagal užsakymą.

Efektyvi laikanti įvorė užtikrina labai aukštą šlyties
jėgą, todėl šio tipo kniedės naudojamos kaip
pagrindinė tvirtinimo priemonė, pvz. automobilius

Kontroliuojamos automatikos procesai

gaminančiose kompanijose.

GALINGAS instrumentas
DIDELIEMS darbams

CERTO®-PERFECT kniedė
Speciali ir unikali kniedės pagrindo forma, didelė ir
taisyklinga galvutė.
CERTO-PERFECT kniedės užtikrina proceso stabilumą
ir hermetiškumą stovinčiame vandenyje.

OPTO®-BULB Multigrip kniedė
Įvairios sukibimo galimybės, didelė šlyties ir tempimo
jėga, ypač gerai suformuota galvutė.

Rankiniai kniedikliai
SPECIAL-2 kniedė
Komponentą veikiančias jėgas tolygiai paskirsto platus
uždarančios galvutės gaubtas.

Galingas ir atsparus.
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VVG kontaktai
UAB Balticfix
Molėtų g.13, Didžiosios Riešės k.
LT-14260, Vilniaus rajonas

Tel.
+370 (5) 2196608
el. paštas sales@vvg.info
http://www.balticfix.lt
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VVG moderniausia variklių technologija
Rivdom®TWO – galingas akumuliatorinis
kniediklis standartinėms kniedėms, įskaitant
didelio stiprumo kniedes iki 6,4 mm diametro!

mo jėga atitinka 20000 N, o žingsnis 30 mm,
sulenkiančios kniedės leidžia tvirtinti užraktinius varžtus be papildomo apdorojimo.

Kniedija visų tipų standartines kniedes bei
struktūrines didelio atsparumo kniedes, tarp
jų – FERO®-BULB, FERO®-BOLT, kurių sukibi-

Greitas, patikimas ir galingas.

Naujos kartos , be šepetėlių, BLDC nuolatinės
srovės varikliai užtikrina ilgą tarnavimo ciklą,
beveik nesidėvi.

Dideli variklio greičiai ir tylus veikimas – elektroninių komponentų integravimo į variklį
pasekmė.

Efektyvumas ir našumas, taip pat akumuliatoriaus resursai padidėja esant mažesniam
energijos suvartojimui ir sumažėjus šiluminei
plėtrai.

Sumažintas svorio derinys su pripažinta puikia
ergonomika užtikrina labai patogų naudojimą.

„VVG“ akumuliatorinis kniediklis RivdomONE,
jam pasirodžius rinkoje 2011 metais tapo
populiaria alternatyva kniediklių rinkoje.

Galingas įrankis, šiuolaikiško tipo konstrukcijos koncepcija – suteikia visą eilę puikių savybių, pavyzdžiui
– LED apšviesta darbo zona ir vizualinis akumuliatoriaus indikatorių stebėjimas. Papildomai galima rinktis greitai keičiamus antgalius arba specialų automobilinį 12V/24V įkroviklį.

Tvirtas, sertifikuotas ir saugus.
Skaidri šerdžių rinktuvė ir apsaugos
įtaisas instrumento viduje.

Naujos kartos Li-jonų akumuliatoriai aprūpinti populiariu ir patogiu optiniu kiekvienos baterijos indikatoriumi, įmontuotu korpuso išorėje. Įkrovimo būseną galima stebėti darbo metu!

• Standartiniai antgaliai, kaip
komplekto dalis, tiekiami
atskiroje dėžutėje
• Specialieji antgaliai užsakomi

Inovatyvus pakavimo sprendimas.
RivdomTWO parduodamas su plačiai naudojama
SORTIMO L-BOXX sistema arba vien giliame stalčiuje,
tiksliai atitinkančiame Jūsų turimą Sortimo dėžę!
Abi versijos siūlomos su vienu ar dviem 20V Li-jonų
akumuliatoriais, įpakuotais kietame kartone

atskirai for several applications

• Mažas svoris
• Labai ergonomiškas
• Gumuota patogi rankena
• Optimizuota įrankio padėtis
• Saugi stovo atrama

Darbo zonos LED apšvietimas

Darbinė skalė:
visų medžiagų kniedės nuo 4 iki 6,4 mm
Žingsnis: 30 mm
Darbinė galia: 20.000 N
Maksimalus įvorės diametras: 4,8 mm
Įkrovimo laikas: apie 30 minutes
Svoris: 2 kg

GALINGAS instrumentas ...
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VVG

Gilusis stalčius, atitinkantis Sortimo L-BOXX

SORTIMO L-BOXX

Komplektas: Rivdom2, vienas arba du 20 V

Komplektas: Rivdom2, vienas arba du 20 V

akumuliatoriai (ištraukiami), įkroviklis, antgaliai

akumuliatoriai(ištraukiami), įkroviklis, antgaliai

dėžutėje ir veržliaraktis.

dėžutėje ir veržliaraktis.

pirmaujanti akumuliatorių įkrovimo technologija

Naujai sukurtas elektroninis greitasis įkroviklis, automatiškai nustatantis
naudoto akumuliatoriaus lygį, pirmą kartą pristatomas su RivdomTWO2!
16 V, 18 V ir 20 V akumuliatoriai ateityje galės būti įkraunami tuo pačiu
įkrovikliu.
Naujų Rivdom akumuliatorių įkrovimui nustatomi nauji laiko standartai:
2,0 Ah Li-jonų akumuliatorius pilnai įkraunamas po maždaug 30 minučių!

... DIDELIEMS darbams.

Darbinis diapazonas:
visų medžiagų kniedės iki 5,0 mm
Žingsnis: 21 mm
Darbinė galia: 10.000 N
Maksimalus įvorės diametras: 3,4 mm
Įkrovimo laikas: < 1 val.
-

Svoris: 1,8 kg
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