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ENTÃO E HOJE

1835 1968 1979 1982 1983 1987 1990

1835: M. Bräcker começa um negócio
de família (componentes têxteis)

1968: Bräcker lança máquina de 
rebitagem radial

1979: Incorporação da Bräcker EUA

1982: Introdução no mercado de PWS

1983: Incorporação da BalTec  
Maschinenbau AG, MBO da Bräcker

1987: Incorporação da BalTec Reino Unido

1990: Aquisição pelo Sr. Fritz Bösch 
(1997 parte da Feintool)

1998: Introdução no mercado do  
primeiro Controlador do Processo

2000: Descontinuidade da produção de PWS

2002: Incorporação da BalTec França

2010: Introdução do HPP-25 no mercado, 
4ª geração de Controladores de  
Processo

2011: Spin-off de Feintool para grupo 
investidor Suíço

2013: Incorporação da BalTec do Brasil

2014: Incorporação da BalTec Machinery 
(Shanghai) Ltd., R. P. China

2016: 40'000 machines delivered since 1968 

2017: Introdução BalTec ELECTRIC

2018: Incorporação da BalTec México

Nossa História

Então e Hoje
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Nossa principal competência
A principal competência do Grupo BalTec, sediado em Pfäffikon, Suíça, é o desenvolvimento e  
fabricação de máquina para rebitagem radial, rebitagem orbital, formação por rolo ou para  
tecnologias de junção de conjuntos. 

Nossos produtos são usados quando se busca alta qualidade em junções de conjunto nas indústrias, 
seja ela automotiva, ferragens, aeroespacial, ou indústria geral. Isso também inclui aplicações de 
precisão encontrados em setores de dispositivos médicos, relógios e instrumentos especializados.

Nós oferecemos um vasto rol de soluções e desenvolvimento de processos para aplicações com 
demanda por alta qualidade, graças a nossa extensiva experiência com uma variedade de  
tecnologias de junção de conjuntos.

.

Nós Somos BalTec

A
lg

un
s 

fu
nc

io
ná

ri
os

 B
al

Te
c

NÓS SOMOS BALTEC

1998 2000 2002 2010 2011 2013 2014 2016 2017 2018



4  |  BALTEC

Operações diretas & Muitas representações
BalTec é representado mundo afora por sua companias próprias e plantas locais – Suíça, EUA, 
Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, China, Espanha e México – e 40 distribuidores parceiros. 
Devido a nossa diversificada rede de vendas e suporte distribuída em todo o mundo, nós pode-
mos oferecer serviço profissional em sua região.

Presente no 
Mundo Todo

PRESENTE NO MUNDO TODO
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PRESENTE NO MUNDO TODO

Para encontrar a solução perfeita para sua 
aplicação, nós realizamos estudos de viabili-
dade em relação ao material, processo de 
junção, força requerida, design da ferramenta 
e muito mais.

Junto com você, nós desenvolvemos o melhor 
processo dentro dos requisitos técnicos e 
econômicos. Aproveite a vasta experiência 
acumulada pelos técnicos e engenheiros da 
BalTec durante várias décadas!

Nossa competência mundo afora e centro de tecnologia

� Suíça

� Alemanha

� EUA

� Reino Unido

� França

� Brasil

� China

� México

� Itália

� República Checa

� Polónia
� Japão

� Tailândia
� Índia 



6  |  BALTEC

Automotiva Mecânica fina 
e Relógios

Indústria Hardware Eletrica e Eletrônica

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Exemplos de Aplicação



BALTEC.COM  |  7

Mecânica fina
e Relógios

Indústria de  
dispositivos médicos

Bens de consumo 
e Lazer

Casa e Jardinagem Indústria Geral

JUNÇÃO SIMPLES E PERFEITA

Junção simples e perfeita



Radial
Processo: 
A ferramenta de conformação segue um  
caminho de roseta, que resulta em uma  
deformação fluente e suave do material com 
a menor força possível aplicada à peça de  
trabalho. O rebite é deformado em três  
direções, radialmente para fora, radialmente 
para dentro e sobreposto tangencialmente.

� Excelente estrutura superficial de cabeças
de fechamento

� Ferramenta de formação não gira
– mínimo atrito entre a ferramenta e
a peça de trabalho

� Baixa tensão nos componentes

� Permite o processamento de produtos que
contenham bakelite, cerâmica ou outro
material frágil

� Dispositivos de fixação simples devido às
mínimas forças laterais. Normalmente não
são necessários grampos para travar as
peças

� Vida longa das máquinas e ferramentas

� Ótima relação custo-benefício ao longo
de toda vida útil
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Processo de  
Conformação
Radial, Orbital, 
Conformação por rolo

Processos
A aplicação determina o processo.
Na maioria dos casos, onde juntas de alta 
qualidade são um requisito, a tecnologia de 
rebitagem radial é o procedimento apropriado 
devido ao baixo tempo de ciclo, a baixa força 
necessária e a alta qualidade dos resultados 
obtidos.

Os critérios de seleção são:

� Material (Sólido ou tubular)

�  Forma do material (redondo ou específico)

�  Pontos de ciclo por peças de trabalho
(um ponto ou vários por peça de trabalho)

�  Diâmetro (para materiais tubulares)

�  Dureza do material

�  Espessura da parede

�  Resultado desejado de deformação
(formação ou marcação pura)

�  Critérios adicionais

PROCESSO DE CONFORMAÇÃO
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Orbital
Processo: 
O eixo central da peça de rebitagem opera no 
caminho de rotação. O punção que entra em 
contato com o rebite avança num movimento 
circular e a deformação ocorre em volta da 
cabeça do rebite.

� Menos suave que a formação radial

� O endurecimento é claramente visível
na formação da peça de trabalho

� Adequado para formação de peças com
largos diâmetros e formas anulares

� Requer boa sustentação da peça, que
absorve forças laterais

Conformação por rolos
Processo: 
A conformação é alcançada por rolos de perfil 
que são montados em um fuso rotativo e  
desenrolam-se na peça a ser conformada.

� Permite a formação de ângulos apertados

�  Boa vedação da peça de trabalho formada

�  Força axial mínima – compressão mínima
da peça de trabalho

�  Especialmente adequado para grandes
diâmetros ou aplicações de paredes finas

�  Custos iniciais para formação da peça de
trabalho são altos comparados com radial
ou orbital

�  A cabeça do rolo formador é fabricada
especialmente para cada aplicação

�  Proejeto, número de rolos e velocidade
rotacional definida por aplicação

�  Possibildiade de direção de formação axial
ou radial

PROCESSO DE CONFORMAÇÃO

Tangencial
Processo: Rebitagem tangencial é uma 
forma de rebitagem radial, exceto que 
o caminho do punção não atravesse o
meio. Esse processo de rebitagem é usado
em casos especiais. A ferramenta de for-
mação não gira e há apenas um atrito
mínimo entre a ferramenta e peça de
trabalho. A vida útil da máquina e ferra-
menta é longa e custo-efetividade total
(TCO) ao longo da vida é ótimo.
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Famílias de Produtos
ELECTRIC, CLASSICO-HPP, CLASSICO

FAMÍLIAS DE PRODUTOS

ELECTRIC CLASSICO-HPP CLASSICO

Processo Radial
Orbital 
Conformação por rolo

Radial
Orbital 
Conformação por rolo

Radial
Orbital

Monitoramento 
de processo

SIM SIM NÃO

Rebite / detecção 
do início da  
conformação

Integrado ao curso do  
equipamento, flexível e  
dinamicamente definido

Integrado ao curso 
do equipamento, 
dinâmico

NÃO

Controle  
de processo

Programas básicos pré- 
instalados na fábrica, possibi-
lidade de controle e monitora-
mento de cada fase do ciclo

6 parâmetros de  
controle, 40 progra-
mas pré-instalados

Tempo 
controlado

Parâmetro  
de controle

S = Curso
F = Força 
T = Tempo
E = Posição do fuso / curso
vl = Velocidade de avanço
vr = Velocidade de Rotação
B = Ref. Básica (com NHE)
H = Ref. de Altura (com NHE)
Z = Curso de pre posição

S = Curso
F = Força 
T = Tempo
E = Posição do fuso / 
 curso
B = Referência Básica 

(com NHE-U)
H = Ref. de Altura 

(com NHE-H)

T = Tempo

Conteúdo mínimo 
de entrega

Unidade com caixa de controle 
e software (Windows 10)

Unidade com caixa de controle e siste-
ma touch screen integrado (IHM)

Conformidade CE Sim, como estação de  
trabalho com barreira de 
luz ou barreira mecânica

Sim, como estação de trabalho com 
controle bi-manual

Protocolos de 
comunicação

IP/Ethernet & protocolo UDP 
OPC UA a pedido

IP/Ethernet &  
protocolo UDP

NÃO
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Para cada aplicação,  
a máquina perfeita 

Graças a flexibilidade e configurações modulares

PARA CADA APLICAÇÃO, A MÁQUINA PERFEITA

ELECTRIC CLASSICO-HPP CLASSICO

Processo Radial
Orbital
Conformação por rolo

Radial
Orbital
Conformação por rolo

Radial
Orbital

Monitoramento
de processo

SIM SIM NÃO

Rebite / detecção
do início da
conformação

Integrado ao curso do
equipamento, flexível e
dinamicamente definido

Integrado ao curso
do equipamento,
dinâmico

NÃO

Controle
de processo

Programas básicos pré-
instalados na fábrica, possibi-
lidade de controle e monitora-
mento de cada fase do ciclo

6 parâmetros de
controle, 40 progra-
mas pré-instalados

Tempo
controlado

Parâmetro
de controle

S = Curso
F = Força
T = Tempo
E = Posição do fuso / curso
vl = Velocidade de avanço
vr = Velocidade de Rotação
B = Ref. Básica (com NHE)
H = Ref. de Altura (com NHE)
Z = Curso de pre posição

S = Curso
F = Força
T = Tempo
E = Posição do fuso /

curso
B = Referência Básica

(com NHE-U)
H = Ref. de Altura

(com NHE-H)

T = Tempo

Conteúdo mínimo
de entrega

Unidade com caixa de controle
e software (Windows 10)

Unidade com caixa de controle e siste-
ma touch screen integrado (IHM)

Conformidade CE Sim, como estação de
trabalho com barreira de
luz ou barreira mecânica

Sim, como estação de trabalho com
controle bi-manual

Protocolos de
comunicação

IP/Ethernet & protocolo UDP
Profinet & Ethercat como
opção

IP/Ethernet &
protocolo UDP

NÃO

RNE lateral 
Unidade com motor 
montado na lateral  
para reduzir altura  
de construção 

Ex U 
Unidade ELÉTRICA:  
Cabos com módulos de  
potência, e anéis roscados 
para instalação

RNR 
Estação de Trabalho:  
Coluna e placa de ele-
vação, mesa de index-
ação rotativa elétrica 
com 6 ou 4 estações, e 
carenagem de segurança

RNC M1 
Unidade com Frame C  
e ajuste de altura com o 
mecanismo por manivela; 
ideal para integração em 
plantas 

ENE  
Unidade de Rebitagem Orbital:  
ideal para integração – em  
qualquer posição desejada – ou 
combinada com outras máquinas

RND 
Modelo de bancada / 
estação de trabalho:  
2 unidades montadas 
na mesa de apoio

RN 
Máquina de rebitagem 
de bancada: Unidade 
com coluna incluindo 
mecanismo por  
manivela e mesa   

RNE 
Unidade de Rebitagem Radial: 
ideal para integração – em  
qualquer posição desejada – ou 
combinada com outras máquinas 

RNC M4 RT & TR 
Células de Trabalho:  
Máquina de Rebitagem 
coordenada com mesa  
de indexação rotativa  
ou para sistema de  
transferência de correia

RNS 
Máquina de Rebitagem  
de pedestal: Máquina  
de rebitagem com mesa 
de trabalho ajustável.  
Disponível com caren-
agem de Segurança

Células de Trabalho 
Específicas  
Personalizadas 
Sistemas Completos  
com suportes e  
controles de peças



Processo de Monitoramento

PROCESSO DE MONITORAMENTO
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Diagrama de processo (STF = Stroke | Time | Force)

Precisão e Confiabilidade 
Seja na indústria automotiva ou eletrônica, indústria de bens de consumo, indústria hardware ou 
tecnologia médica – o controle e monitoramento de processos de conformação é a base de toda 
produção industrial bem sucedida.

Por mais de 20 anos a BalTec tem oferecido o controle de processos patenteado que foi especialmente 
desenvolvido para rebitagem radial e agora é usado em todos os processos de junção da BalTec.

A base do controlador de processo é o monitoramento das curvas de força e deslocamento 
durante uma faixa de tempo usando sensoreamento de alta tecnologia. 

Seu benefício – a vantagem competitiva:

� Conformidade e monitoramento de
características de  qualidades predefinidas

�  Qualidade garantida através de
documentação completa do processo

�  Redução de rejeitos e custos de retrabalho

� Tempo de processo reduzido graças ao
reconhecimento dinâmico da peça (NA)

�  Importante para garantia da  capabilidade
do processo e segurança do produto
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Lenda  

T:  Tempo de conformação  

Tc: Ciclo total

S:  Curso

F:  Força

a:  Ponto de contato do rebite (NA)

b:  Conformação da peça de trabalho

c:  Dimensões alcançadas dentro 

das especificações 

d:  Fim do processo de confomação

e:  Indicador de tempo de resposta 



PROCESSO DE MONITORAMENTO

Controle de Processo HPPi (ELECTRIC) 
O software HPPi foi desenvolvido especialmente para uma linha de 
produtos ELÉTRICOS. Esse software é compatível com Windows 10 e 
serve como uma IHM (Interface Homem Máquina) para o uso seguro, 
eficiente e produtivo da máquina ELÉTRICA. O conjunto tem segu-
rança baseada na EMC e reúne os mais altos padrões de segurança na 
engenharia mecânica. Com alguns processos pré-definidos, permite um aprogramação flexível. O 
perfil de movimento predefinido permite programação e parametrização flexível de perfil de 
específicas aplicações formando e rebitando processos para alcançar alta capabilidade da máquina 
(CpM) com a detecção de início de rebite mais original do mundo. A visualização e apresentação 
gráfica convencem com uma estrutura clara e organizada e o gerenciamento dos dados de  
processo. Com canais para comunicação aberta para um sistema de controle de alto nível, atende 
aos padrões mais recentes no contexto da indústria 4.0.

Registro de Dados DiagnósticosDados de Processos Curvas de Processos

Controle de Processo HPP-25 (CLASSIC-HPP) 
Função exclusiva e central do Controlador de Processos HPP-25 é a 
rápida detecção da peça de trabalho. Com tecnologia patenteada, o 
início do processo de formação é registrado sem perda de velocidade 
e sem inspeção prévia. O HPP-25 pode ser utilizado por todas as  
máquinas hidráulicas e pneumáticas com sensor de posição e força. A 
operação é simples com 6 diferentes possibilidades de controle e mais de 40 modos possíveis, 
permitindo rápida adaptação ás novas necessidades de produção. A tela intuitiva possibilita a   
visualização dos dados de processo e as curvas de força e deslocamento. Opcionalmente, a ferra-
menta PC Tool (Windows 10) é disponível. A comunicação com outros dispositivos ocorre 
por meio de I/O e a transmissão e dados de processo via UDP IP e Ethernet. Como alternativa 
ao protocolo UDP, uma interface para o PLC Siemens (S7-300 | S7-400 | S7-1200 | S7-1500) 
está disponível opcionalmente.

Registro de DadosCurvas de ProcessosDados de Processos Diagnósticos
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CONTROLES & ACCESSÓRIOS

Dipositivo de Detecção de Base do Rebite NHE

Dependendo do equipamento, o NHE verifica a presença dos  
componentes, a posição e a altura do rebite antes do processo de 
rebitagem. Evitando assim a rebitagem de componentes fora da  
tolerância ou conjuntos sem componentes. Como resultado, a qua-
lidade é garantida pelo controlador eliminando a necessidade de  
demais processos de verificação das peças (antes ou depois do  
processo).

Controles & Accessórios

NHE

Placa de 
contato

Máquina na posição inicial Placa de contato na peça de 
trabalho e a formação começa

Fim do ciclo de conformação  
determinado pelo feedback do NHE

Controle Baseado em Tempo RC-30 (CLASSIC)
O processo de conformação é controlado por definição de tempo. O 
controle é modular e pode ser utilizado com rebitadeiras pneumáticas 
e hidráulicas, dispositivos de detecção da base dos rebites, máquina 
de rebitagem com mesa indexadora rotativa e mesas deslizantes.

Modo de Operação 
de Configuração Informações

Configurações Diagnósticos
Modo de Operação 
de Ciclo

DiagnósticosInformaçõesModo de Operação 
de Ciclo

Modo de Operação 
de Configuração
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ACCESSÓRIOS

Mesa Deslizante
Graças a uma mesa deslizante manual ou pneumática,as peças 
de trabalho podem ser colocadas fora da área de rebitagem, 
facilitando o trabalho. Oferecemos as duas versões (manual e 
pneumática) que estão disponíveis com sensor para monitorar 
se a mesa deslizante está na posição de rebitagem. Uma  
carenagem pode ser adicionada para isolar a area de risco.

Conformação por rolos
A conformação é feita através de rolos, acionada por uma  
máquina de rebitagem. Esse processo permite formação de 
diâmetros muito maiores do que o possível com processo radial 
ou orbital, com uma força muito menor. A utilização de rolos 
garante atrito mínimo, o que resulta em desgaste extremamente 
reduzido e uma vida longa. Normalmente um cabeçote de  
rolos é personalizado a cada projeto, tamanho e conceito  
baseado na aplicação. Além disso, o número de rolos, a veloci-
dade de rotação e a força necessária são variáveis a serem  
consideradas.

Pisador
Usado para assentar, comprimir ou inserir peças de trabalho  
antes de rebitagem. Disponível para todos os modelos de  
máquina. A força aplicada pode ser definida dependendo do 
pacote de molas escolhido. Com molas espirais é possível um 
design muito compacto mais aberto. Molas de disco oferecem 
forças altas, dentro de um alojamento fechado.

Cabeçote Múltiplo
Com a opcional MRX, é possível que vários pontos de rebi-
tagem sejam conformados ao mesmo tempo. A força gerada 
pela máquina é distribuida proporcionalmente entre toda  
ferramenta de rebitagem. A rebitagem em diferentes alturas é 
possível com bases em aplicações específicas. O movimento  
lateral da ferramenta de rebitagem é igual ao conhecido  
padrão roseta das rebitadeiras radiais BalTec.

MRX: Distâncias mínima e máxima entre posições de rebite:

Tipo min. max. padrão max. especial Força/Posição
1 8.0 mm 60 mm 70 mm 6 kN
2 15.5 mm 72 mm 85 mm 8.5 kN
3 15.5 mm 106 mm 120 mm 8.5 kN
Mais detalhes consulte a folha de dados técnicos.
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NOSSOS SERVIÇOS

Ferramentas de Conformação & Peças de Manutenção

Nossos  
Serviços

 � Todas ferramentas de conformação e 
peças de reposição da BalTec (calota de 
pressão, porta ferramenta) são fabricados 
no escritório central na Suíça ou na filial 
da BalTec EUA com alto padrão garantido

 �  Partes comuns como rolamentos e kits 
de vedações, componentes de controle 
pneumático, motores elétricos e fusos 
estão disponíveis em estoque

 � Ferramentas de conformação BalTec são 
conhecidos por ter uma vida útil longa

 �  Dependendo da aplicação, nós também 
oferecemos ferramentas com revestimentos 
especiais para uma vida útil mais longa e 
menor atrito. Aproveite nossos anos de 
experiências



Entre em contato conosco ou sua pessoa de contato local também para: 
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NOSSOS SERVIÇOS

� Condições
comerciais

� Prazos de entregas
agendados

� Descontos por
volume

� Ofertas persolizadas
e programas

Treinamento

�  Treinamento especializado em sua empresa
ou em um dos centros de tecnologia:

– Conhecimento básico de operação,
configuração, programação, definição
dos parâmetros de qualidade

–  NHE, acabamento suave, auto
compensação

–  Avaliação & interpretação dos dados,
optimização de processo

– Configuração de novas aplicações

– Manutenções preventivas, reparos
técnicos e medidas

� A BalTec desenvolve ferramentas
com geometrias específicas inclusive
ferramentas de marcação

Manutenção / Serviços

� Realize a manutenção da sua máquina
em centro de tecnologia BalTec

� Realize a manutenção da sua máquina
em sua instalação

�  Após ter a manutenção realziado em
um centro de tecnologia, a máquina
passa pelo mesmo teste de performance
de uma nova

�  Após avaliação / antes de executar a
manutenção , uma cotação será enviada

�  Suporte via telefone ou TeamViewer
é possível; dependendo do produto

�  Certificado de habilidade disponível
a pedido
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mm
VS 9 
mm/Sec.

VR 9

min-1 
F 9

kN
S
mm

G 
Unidade 2

kg

ER 03 / ET 0 03 Radial 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

ER 15 / ET 0 15 Radial 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

ER 30 / ET 0 30 Radial 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

ER 50 / ET 0 50 Radial 20.0 0.05-130 0-2000 50.0 0-200 120.0

EO 03 Orbital 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

EO 15 Orbital 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

EO 30 Orbital 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

EB 03 0.05-140 0-1000 3.0 0-100 28.0

EB 15 0.05-140 0-1000 15.0 0-100 28.0

EB 30 0.05-180 0-1000 30.0 0-200 120.0

ELECTRIC

mm HPP-25 RC-30
F
kN

S
mm

G 

kg

G

kg

RNE | RN 081 Radial 5 4.0 – X 2.4 2-25 20.0 41.0

RNE | RN 151 Radial 5 2.0 X X 1.5 5-30 30.0 55.0

RNE | RN 181 Radial 5 6.0 X X 6.6 5-30 30.0 55.0

RNE | RN 181R Radial 5 4.0 X X 3.6 5-30 30.0 55.0

RNE | RN 231 Radial 5 8.5 X X 12.0 5-40 8 35.0 85.0

RNE | RN 231R Radial 5 6.0 X X 6.2 5-40 35.0 85.0

RNE | RN 281 Radial 5 12.0 X X 17.0 5-40 8 60.0 155.0

RNE | RN 281R Radial 5 7.5 X X 9.5 5-40 60.0 155.0

RNE | RN 331 Radial 5 16.0 X X 33.0 5-50 8 110.0 240.0

RNE | RN 381 Radial 6 20.0 X X 40.0 5-50 8 80.0 200.0

RNE 431 Radial 6 24.0 X X 60.0 5-50 80.0 –

RNE 481 | RNS 481 7 Radial 6 30.0 X X 100.0 5-90 180.0 1030.0

ENE | EN 20 Orbital 5 13.0 X X 20.0 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 20R Orbital 5 7.5 X X 9.5 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 35 Orbital 5 18.0 X X 35.0 5-50 120.0 270.0

RLE | RL 01 4 – X – 1.5 5-30 30.0 –

RLE | RL 06 4 – X – 6.0 5-30 30.0 –

RLE | RL 12 4 – X – 12.0 5-40 35.0 –

RLE | RL 20 4 – X – 20.0 5-40 110.0 –

RLE | RL 35 4 – X – 35.0 5-50 120.0 –

RLE | RL 40 4 – X – 40.0 5-50 80.0 –

MODELOS

Modelos
ELECTRIC, CLASSICO-HPP, CLASSICO

Modelo Processo

Modelo Processo

Formação de rolos –
Formação de rolos –

Formação de rolos –

Formação de rolos 5

Formação de rolos 5

Formação de rolos 5

Formação de rolos 5

Formação de rolos 5

Formação de rolos 6

Diâmetro 
do rebitem1 

Diâmetro 
do rebitem1 Unidade  Máquina 3 

CLASSICO-HPP | CLASSICO

1 Aço 370 N/mm2  
2 Peso sem adaptador
3 Peso sem controlador
4 Peso sem cabeçote de 
 formação por rolos

5 Pneumatico
6 Hidráulico  
7 Disponível apenas como RNS
8 Curso longo disponível a pedido  
0 Disponível a partir de meados de 2020 

S = Curso 
F = Máxima força de formação  
vr = Velocidade de Rotação  
vs = Velocidade linear 
G = Peso sem ferramenta de rebitagem

Tamanhos de máquinas determinadas para aplicações específicas  |  Sujeito a alterações técnicas
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MRX

Orbital

Radial

Riveting tool

mm 

Rp 

mm

Ls 

mm

H

mm

Ds α

RN/RNE 
081, 151, 
181/R, 
231/R
ER/ET 
03,15

Radial 65 39 18.0 10 6° 02’

80 54 33.0 10 4° 47’

100 74 53.0 10 3° 44’

120 94 73.0 10 3° 04’

132 106 85.0 10 2° 46’

RN/RNE 
281/R, 
331, 381, 
431 
ER/ET 
30, 50

Radial 100 68 28.0 20 5° 37’

116 84 44.0 20 4° 47’

132 100 60.0 20 4° 10’

148 116 76.0 20 3° 41’

170 138 98.0 20 3° 10’

191 159 119.0 20 2° 49’

240 208 168.0 20 2° 13’

RN/RNE 
481

Radial 148 100 45.0 30 6° 15’

196 148 93.0 30 4° 38’

240 192 137.0 30 3° 45’

290 242 187.0 30 3° 04’

MRX 1 Radial 40 40 18.0 5 4° 17’

MRX 
2, 3

Radial 59 43 27.5 8 5° 43’

78 62 36.5 8 4° 11’

88 72 41.5 8 3° 65’

106 76 50.5 8 3° 03’

EN/ENE 
20/R, 35
EO 30

Orbital – 84 28.0 20 5° 

– 116 60.0 20 3° 

EO 
03, 15

Orbital – 54 28.0 10 5° 

– 54 28.0 10 3° 

Ferramentas de Conformação
Peças de reposição de alta qualidade e ferramentas de  

formação são fabricados internamente – aplicações padrão 
ou específicas do cliente

FERRAMENTAS DE CONFORMAÇÃO 

10 perfis típicos de ferramentas

Plano Abaulado Flangeado 
Plano

Cilindrico Abaulado 
Interno

Cônico Flangeado Expandido Guiado Alto Fechado

Modelo Processo

Raio Diâmetro 
da haste 

Angulo  
de
inclinação 

Altura 
livre 

Comprimen-
to de ferra-
menta  

O comprimento da ferramenta (Ls) e o raio do porta ferramenta (Rp) resultado na 
altura livre desejada  (H)  |  Ferramentas de formação de rolos são produzidos 
especificamente para cada projeto  |  Sujeito a alterações técnicas   
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BALTEC

Sede: 
BalTec Maschinenbau AG 
8330 Pfäffikon (ZH), Suíça
Tel. +41 44 953 13 33   
baltec@baltec.com  
www.baltec.com

The BalTec group: 

Suíça / Alemanha
BalTec Maschinenbau AG

Reino Unido
BalTec (UK) Ltd. 
Reading, Berkshire, Inglaterra

França
BalTec France 
Rambouillet, França

EUA / Canadá /  México
BalTec Corporation  
Canonsburg, PA, EUA

Brasil
BalTec do Brasil 
Jundiaí, Brasil

China
BalTec Machinery (Shanghai) Ltd. 
Shanghai, P.R. China

Onde nós estamos
Com sede em Pfäffikon (Zurique), Suíça, a principal competêcnia do grupo BalTec 
é a fabricação de máquinas para união de conjuntos, com foco no processo de 
rebitagem radial, além da rebitagem orbital e conformação por rolos. Já em 
1968, BalTec (ainda conhecida como Bräcker) havia produzido a tecnologia de 
rebitagem radial, um processo bem conhecido em uma variedade de indústrias. 
Hoje somos líderes globais em tecnologia de rebitagem e conformação a frio. 
BalTec possui operações em 6 países com aproximadamente 60 funcionários 
diretos e é representada por outros 40 parceiros de vendas em todo o mundo.

O que oferecemos
Nós acreditamos firmemente que o alto nível de qualidade e a satisfação plena do 
cliente, só podem ser alcançadas com uma forte presença local. Nosso centro de 
tecnologia e serviço fornece suporte mundial para fabricantes de máquinas, bem 
como desenvolvimento de processos e testes para usuários finais, para definição 
do processo mais adequado. Esse competente e personalizado suporte é oferecido 
por funcionários BalTec ou por nossos representantes treinados, perto de você.

Onde pretendemos ir
Nossa posição como líder em tecnologia define nosso foco para o futuro. Prospera-
mos continuamente para melhorar e oferecer ótimas e sustentáveis soluções para 
nossos clientes. Com o patenteado HPP, um processo de gerenciamento de dados 
com sistema integrado e controle de máquina intuitivo, nós criamos uma nova  
referência em monitoramento de processos. Uma capacidade que permite ao  
cliente obter uma vantagem clara de custo.

Nós somos BalTec
Nosso ativo mais forte? Sem dúvida nossos comprometidos e motivados funcio- 
nários, muitos dos quais ganharam uma riqueza de experiência ao longo 
dos anos. Juntos, perseguimos um mesmo objetivo com absoluta dedicação:  
satisfação do cliente. Marque uma consultoria e aproveite nossa experiência.

Joining is our business – worldwide




