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Historia firmy

1948 Założenie firmy Maschinen und Werkzeugbau GmbH
1965 Projekt mechanicznego stołu obrotowego TM 150
1966 Opatentowanie radialno-punktowej techniki nitowania
  (Pat.-Nr. 1 552 838)
1970 Produkcja pierwszej maszyny montażowej 
1971 Projekt hydraulicznego stołu obrotowego TH 560
1974 Produkcja pierwszej nawijarki do cewek elektrycznych
1975 Produkcja pierwszej na świecie prasy elektrycznej ETP 6 (Pat.-Nr. 27 37 231)
1978 Produkcja agregatów hydraulicznych z zewnętrznym chłodzeniem
1980 Dostawa do klienta 2000-go egzemplarza nitownicy
1983 Wprowadzenie nowej techniki rolowania
1984 Prezentacja pierwszej na świecie maszyny nitującej CNC
1986 Rozszerzenie oferty o sterowanie z czynną kontrolą procesu
1987 Rozszerzenie działalności techniczno-handlowej
1987 Projekt zintegrowanego systemu pomiarowego (Pat.-Nr. 37 15 905)
1989 Drugie pokolenie w firmie Friedrich
1991 Rozbudowa hali montażowej 
1995 Produkcja 250-ej maszyny nitującej CNC
2000 Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie
  z normą DIN ISO9001
2001 Wprowadzenie techniki zaciskania
2002 Prace badawcze we współpracy z Frauenhofer Institut  
2005 Budowa pierwszej maszyny CNC z serwonapędem
2006 Budowa nowej hali montażowej 
2007 Budowa największej maszyny CNC ze stołem obrotowym
  2000mm i zakresem pracy 500x1200 mm
2007 Opatentowanie nitownicy z dodatkowym zabezpieczeniem głowicy nitującej
  (Pat.-Nr. 10 2005 047 191)
2008 Budowa pierwszej 5-osiowej maszyny CNC
2009 Prezentacja przenośnej nitownicy Nietmax
2010 Produkcja 750-ej maszyny CNC
2011 Wprowadzenie maszyny CNC do aplikacji z robotem przemysłowym
2014 Produkcja pierwszej maszyny rolującej z serwonapędem

Technika nitowania firmy Friedrich    

Firma D. Friedrich Maschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG, w skrócie FMW, została założona w 1948 r. w
Remshalden, w pobliżu Stuttgartu. FMW jest firmą rodzinną, zajmującą się projektowaniem i produkcją nitownic
radialnych, maszyn specjalnych oraz pras elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego.
Podstawę sukcesu firmy stanowią: innowacyjne zarządzanie, wysokokwalifikowani inżynierowie, elektronicy jak
również bardzo dobrze wykształceni technicy z wieloletnim doświadczeniem. Techniczne know-how,
innowacyjność oraz dobrze funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodnie z normą DIN ISO 9001
gwarantują niezmiennie wysoką jakość produktów firmy Friedrich. Wysokiej jakości produkty dostosowane do
potrzeb Klientów, kompletne rozwiązania technologiczne jak również kompetentne doradztwo oraz serwis czynią
z firmy Friedrich skutecznego i niezawodnego Partnera na rynku międzynarodowym.

Firma

1955

1972

2006
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Wynalazek, który zrewolucjonizował technikę nitowania: 

W roku 1966 inżynierowie firmy Friedrich zrewolucjonizowali technologię,
która jest do dziś najbardziej efektywną i ekonomiczną: 

Technika nitowania radialno-punktowego 
FMW Friedrich

Historia Techniki Nitowania

Na początku był człowiek, młotek i stempel nitujący. Technika nitowania należy do najstarszych metod tworze-
nia stałych połączeń między dwoma elementami. Już w dalekiej historii nitowanie było wykonywane poprzez 
dobijanie nitów za pomocą ciężkiego przedmiotu (młotka). Wraz z postępującą rewolucją techniczną nitowanie 
nabierało coraz większego znaczenia. Za pomocą młotka i stempla nitującego pracownicy ręcznie wbijali nity. 
W późniejszym okresie proces nitowania przejęły prasy. Kolejną innowacją było zaprojektowanie wyspecjalizo-
wanych maszyn nitujących. Klienci FMW wraz z inżynierami firmy Friedrich starali się ulepszać proces nitowania. 
Dotychczasowe przestarzałe metody przestały spełniać rosnące wymagania jakościowe połączeń nitowanych. 
Podczas prasowania struktura materiału nitowanego była mocno deformowana przez docisk. Oddziaływanie 
dużej siły w połączeniu z emisją hałasu, jak również utrata elastyczności połączeń przestały być akceptowane. 
Obwiedniowa technika nitowania wniosła wprawdzie udogodnienia związane z redukcją siły oraz emisją hałasu, 
jednak odkształcenia w strukturze materiału były nadal widoczne. Powierzchnia główki nitu ulegała zwykle us-
zkodzeniu wskutek występowania zbyt dużych sił tarcia. Oprócz tego na nit działały siły radialne, które musiały 
być kompensowane przez odpowiednio wysoką moc urządzenia nitującego.

Zalety techniki notowania radialno-punktowego:

•	 niewielki nakład siły przy dużym zakresie nitowania
• cicha praca, równomierne formowanie nitu
• działanie niewielkich sił umożliwia łatwe mocowanie produktów
• pozycjonowanie stempla nitującego w osi gwarantuje pewną jakość połączenia
• minimalne tarcie, niewielkie powstawanie ciepła, gładka powierzchnia główki nitu
• łagodna zmiana struktury materiału obrabianego
• brak ruchu obrotowego stempla umożliwia również wytłaczanie/grawerowanie
• dobre wypełnienie otworów nitowanych elementów

HISTORIA TECHNIKI NITOWANIA 
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Prasowanie i młotkowanie

Odkształcenie nitu jest 
osiągane przez prasowanie 
lub młotkowanie: podczas 
prasowania przez jednorazowy 
nacisk, przez młotkowanie 
poprzez kilkukrotne uderzanie 
nitu w jego osi. Wadą takiej 
obróbki jest wstępowanie 
dużych sił oraz hałas.

Grafiki przedstawiające różne techniki nitowania

Grafiki poniżej obrazują różnicę w strukturze przy odkształceniach z zastosowaniem różnych technik nito-
wania. Tylko przy zastosowaniu techniki nitowania radialno-punktowego struktura pozostaje w znacznym 
stopniu zachowana.     

Nitowanie obwiedniowe

Koniec trzpienia nitującego 
E porusza się po torze kuli-
stym K wokół osi środkowej 
Z stempla nitującego.  
Oś trzpienia nitu przecina  
oś stempla w punkcie 
M. Odkształcenie nitu 
następuje na linii styku rów-
nej promieniowi główki nitu.

Nitowanie radialno-punktowe

Tor kulisty K został zastąpiony 
torem w postaci pętli S. Oś 
wzdłużna trzpienia nitu przecina 
również oś stempla w punk-
cie M. Końcówka wrzeciona E 
przebiega przez oś środkową 
Z. Odkształcenie nitu dokonuje 
się poprzez zetknięcie punktowe 
pomiędzy stemplem nitującym a 
nitem.

Bardzo silne utwardzenie Dobrze widoczne utwardzenie Niewielka zmiana struktury

PORÓWNANIE PROCESU NITOWANIA
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PRZYKŁADY NITOWANIA

Wybór przykładowych produktów nitowanych z wykorzystaniem standardowych  
nitownic radialnych FMW Friedrich oraz maszyn sterowanych numerycznie.                                                                 

Obok typowych zastosowań FMW Friedrich istnieje duża liczba zadań specjalnych które mogą zostać  
zrealizowane z wykorzystaniem techniki radialno-punktowej FMW Friedrich. Np. bardzo wymagające nitowania 
elementów po obróbce galwanicznej lub części elektronicznych czy trudno dostępnych nitów. Na szczególną 
uwagę zasługuje nitowanie ciągnące trudno dostępnych nitów.

Ramię wycieraczki samochodowej - Zamek pasa 
bezpieczeństwa - Napinacz pasa bezpieczeństwa 

Element chłodnicy - Gniazdo - 
Dachowa antena samochodowa

Ścianka boczna włącznika - Przepustnica zaworu - 
Samochodowy zamek drzwiowy

Łańcuch pilarki - Uchwyt okienny - 
Koło zębate

Napinacz - Przegub kulowy - 
Zacisk linowy

Pokrywa silnika elektrycznego - Okładzina klocków 
hamulcowych - Regulator membranowy
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Stempel specjalny

Stempel ryflowany

Stempel wykorbiony

Stempel ciągnący

PRZYKŁADY NITOWANIA 

Przykłady i obszary zastosowania techniki nitowania radialno-punktowego FMW ze 
specjalnymi stemplami nitującymi.

PRZYKŁADY NITOWANIA
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NITOWNICE RADIALNO-PUNKTOWE 

Nitownice kolumnowe

• nitownice pneumatyczne (Plug and Play) do uniwersalnego zastosowania
• zwarta budowa umożliwiająca dostęp ze wszystkich stron
• stół nitownicy oraz korpus, odlew żeliwny
• korpus nitownicy można obracać o 180°stopni wokół kolumny, co umożliwia nitowanie długich elementów
• za pomocą dźwigni zaciskowej można szybko i łatwo zmienić wysokość ustawienia nitownicy
• regulacja ustawienia skoku wrzeciona
• stół z rowkiem teowym oraz otworem centrującym
• przyciski startu dwuręcznego zintegrowane w stole maszyny
• nitownice dostępne z różnymi wersjami sterowania
• szeroka gama akcesoriów do każdego zastosowania

Nitownica kolumnowa 
N 200

Nitownica kolumnowa 
N 100

Nitownica kolumnowa 
N 000

 N 000  N 100 S  N 100  N 200  

 1 - 3 mm 1 - 4 mm 2 - 6 mm 3 - 10 mm 

  1,8 kN  3 kN  6 kN  12 kN

 5 - 30 mm  5 - 30 mm  5 - 30 mm 

 1 - 6 bar  1 - 6 bar  1 - 6 bar

 0,25 kW  0,74 kW  0,74 kW 

 max. 0,25 l  max. 0,35 l max. 0,7 l  max. 1,45 l 

 ca. 48 kg   ca. 145 kg  ca. 145 kg 

 1 - 95 mm  2,5 - 205 mm  2,5-205 mm 

 127 mm  168 mm  168 mm

 225 x 175 mm   320 x 290 mm   320 x 290 mm 

Dane techniczne Nitownice kolumnowe 

Średnica nitu (Rm=370N/mm²) 

Max. siła nitowania

Skok wrzeciona 

Ciśnienie robocze

Silnik 230/400V 50Hz 

Pojemność siłownika

Waga

Zakres roboczy

Wysięg

Powierzchnia robocza 
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NITOWNICE RADIALNO-PUNKTOWE

Nitownice wspornikowe

• nitownice pneumatyczne (Plug and Play) do uniwersalnego zastosowania
• stół nitownicy oraz korpus, odlew żeliwny
• przyciski startu dwuręcznego zintegrowane w stole maszyny
• za pomocą dźwigni zaciskowej można szybko i łatwo zmienić wysokość ustawienia nitownicy
• regulacja ustawienia skoku wrzeciona
• pneumatyczne i hudrauliczne
• nitownice dostępne z różnymi wersjami sterowania
• zwarta budowa umożliwiająca dostęp ze wszystkich stron
• szeroki wachlarz akcesoriów do każdego zastosowania
• ergonomia obsługi oraz oszczędność miejsca
• stół z rowkiem teowym oraz otworem centrującym

Pneumatyczna 
nitownica wspornikowa 

R 100

Pneumatyczna 
nitownica wspornikowa 

N 300

Pneumatyczna 
nitownica wspornikowa 

N 400

Hydrauliczna 
nitownica wspornikowa

N 510

Dane techniczne Nitownice wspornikowe  

 R100  R 100 S N 300  N 400  N 510  N 510 /72 

 2 - 6 mm 2 - 7 mm 3 - 11 mm 4 - 13 mm  4 - 18 mm 

  6,5 kN  8,2 kN  16 kN  25 kN   40 kN

  5 - 30 mm  5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 50 mm 5 - 72 mm 

  1 - 6 bar  1 - 6 bar 1 - 6 bar  10 - 70 bar

  0,37 kW  0,74 kW 0,74 kW  1,9 kW

 max. 0,58 l  max. 0,78 l max. 1,86 l  max. 2,08 l  ------------

  ca. 98 kg  ca. 330 kg ca. 330 kg  ca. 420 kg

  30 - 175 mm  2,5 - 245 mm 2,5 - 224 mm 17 - 342 mm  5 - 342 mm

  131 mm  200 mm 200 mm  147 mm 

   240 x 230 mm  368 x 339 mm  368 x 339 mm   368 x 339 mm

Średnica nitu (Rm=370N/mm²) 

Max. siła nitowania

Skok wrzeciona 

Ciśnienie robocze

Silnik 230/400V 50Hz 

Pojemność siłownika

Waga

Zakres roboczy

Wysięg

Powierzchnia robocza 
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NITOWNICE RADIALNO-PUNKTOWE

Pneumatyczna 
jednostka nitująca

RE 100

Pneumatyczna 
jednostka nitująca

NE 200

Pneumatyczna 
jednostka nitująca

NE 300

Pneumatyczna 
jednostka nitująca

NE 400

Pneumatyczne jednostki nitujące 

• jednostki nitujące do zastosowań specjalnych
• stabilny korpus, wydajne silniki elektryczne
• zwarta budowa umożliwiająca dostęp ze wszystkich stron
• możliwość obrotu silnika nitownicy
• szczególnie do zastosowania w maszynach specjalnych
• szeroki wachlarz akcesoriów do każdego zastosowania
• dostępne również jako kompletne stanowiska robocze z korpusem i sterowaniem
• ergonomia obsługi oraz oszczędność miejsca
• możliwa konfiguracja do każdego stopnia automatyzacji

Dane techniczne

 RE 100  RE 100 S NE 100 NE 200 NE 300 NE 400 

 2 - 6 mm 2 - 7 mm 2 - 6 mm  3 - 10 mm 3 - 11 mm 4 - 13 mm  

  6,5 kN  8,2 kN  6 kN  12 kN  16 kN  25 kN 

   5 - 30 mm  5 - 30 mm  5 - 30 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 

   1 - 6 bar  1 - 6 bar 1 - 6 bar 1 - 6 bar 1 - 6 bar 

   0,37 kW  0,74 kW  0,74 kW 0,74 kW 0,74 kW 

 max. 0,58 l  max. 0,78 l max. 0,7 l  max. 1,45 l  max. 1,86 l max. 2,08 l 

   ca. 34 kg  ca. 55 kg  ca. 55 kg ca. 65 kg ca. 75 kg 

Pneumatyczne jednostki nitujące 

Średnica nitu (Rm=370N/mm²) 

Max. siła nitowania

Skok wrzeciona 

Ciśnienie robocze

Silnik 230/400V 50Hz 

Pojemność siłownika

Waga



11

NITOWNICE RADIALNO-PUNKTOWE

Hydrauliczna 
jednostka nitująca

NE 210

Hydrauliczna 
jednostka nitująca

NE 510

Hydrauliczne jednostki nitujące

• jednostki nitujące do zastosowań specjalnych
• stabilny korpus, wydajne silniki elektryczne
• zwarta budowa umożliwiająca dostęp ze wszystkich stron
• długi skok wrzeciona NE 210 - 80 mm NE 510 - 72 mm
• możliwość zastosowania różnych wariantów silników
• szczególnie do zastosowania w maszynach specjalnych
• szeroki wachlarz akcesoriów do każdego zastosowania
• dostępne również jako kompletne stanowiska robocze z korpusem i sterowaniem
• ergonomia obsługi oraz oszczędność miejsca
• możliwa konfiguracja do każdego stopnia automatyzacji

Hydrauliczna 
jednostka nitująca

NE 210

Hydrauliczna 
jednostka nitująca

NE 510 

Inne opcje zabudowy 
patrz str. 16

Dane techniczne

 NE 210 NE 210/80 NE 510 NE 510/72 

  3 - 10 mm    4 - 18 mm 

  12 kN    40 kN

 5 - 50 mm 5 - 80 mm 5 - 50 mm 5 - 72 mm

  10 - 70 bar   10 - 70 bar 

  0,74 kW   1,9 kW

  ------------   ------------

   ca. 47 kg    ca. 85 kg 

Hydrauliczne jednostki nitujące 

Średnica nitu (Rm=370N/mm²) 

Max. siła nitowania

Skok wrzeciona 

Ciśnienie robocze

Silnik 230/400V 50Hz 

Pojemność siłownika

Waga
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Głowica z dodatkowym 
zabezpieczeniem

Nitownice z dodatkowym zabezpieczeniem

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa elektryczne sterowanie zaworami pneumatycznymi następuje dwukanałowo. 
Aby cykl pracy maszyny został włączony, muszą zostać uruchomione obydwa zawory. Jeśli na jednym z podzespołów 
bezpieczeństwa dojdzie do zakłóceń nie zostanie utworzone ciśnienie robocze po ponownym starcie maszyny, nie 
dochodzi do powstania niebezpiecznego ruch maszyny. Kontrola systemu bezpieczeństwa ma charakter cykliczny.

Zastosowanie nitownic z głowicami z dodatkowym zabezpieczeniem jest zalecane gdy:
 - nitownica jest uruchamiana włącznikiem nożnym a nie startem dwuręcznym.
 - nie jest zachowany bezpieczny odstęp stempla nitującego od elementu nitowanego.

Jest to przypadek w którym elementy podczas nitowania muszą być trzymane oburącz a start maszyny jest uruchami-
any przy pomocy włącznika nożnego. Jeśli nie jest zachowany bezpieczny prześwit 4 mm pomiędzy stemplem 
nitującym a nitem istnieje poważne ryzyko wypadku. Głowica nitująca jest tak skonstruowana, że przy wystąpieniu 
niebezpiecznego ruchu stempla nitującego na dłoń operatora nitownica zostaje natychmiast zatrzymana. Wrzeciono 
nitujące powraca natychmiast do pozycji wyjściowej. Elektryczne sterowanie zaworami następuje poprzez zatwierdzony, 
bezpieczny PLC. Migająca lampka sygnalizacyjna wskazuje poszczególne tryby pracy maszyny. Jeśli zostanie wykryty 
błąd podczas procesu nitowania nie ma możliwości na ponowne uruchomienie maszyny. W przypadku błędu procesu 
ruch głowicy nitującej zostaje zablokowany. Przed rozpoczęciem pracy system bezpieczeństwa musi zostać świadomie 
uruchomiony w przeciwnym razie start maszyny nie jest możliwy.

Nitownica z dodatkowym 
zabezpieczeniem

N 100

Nitownica z dodatkowym 
zabezpieczeniem

N 200

NITOWNICE RADIALNO-PUNKTOWE 

 N 100 N  200  

 2 - 6 mm 3 - 10 mm 

  6 kN 12 kN 

 5 - 30 mm 5 - 30 mm 

 1 - 6 bar 1 - 6 bar 

 0,74 kW 0,74 kW  

 max. 0,7 l  max. 1,45 l  

 ca. 162 kg  ca. 162 kg  

  2,5 - 180 mm  2,5 - 180 mm 

 168 mm 168 mm 

 320 x 290 mm  320 x 290 mm  

 24 mm 24 mm

Dane techniczne

Średnica nitu (Rm=370N/mm²) 

Max. siła nitowania

Skok wrzeciona 

Ciśnienie robocze

Silnik 230/400V 50Hz 

Pojemność siłownika

Waga

Zakres roboczy

Wysięg

Powierzchnia robocza 

Użytkowy skok wrzeciona
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Nitownica jest prowadzona manualnie do dowolnej 
pozycji nitowania przy minimalnym wysiłku. Waga 
maszyny jest zneutralizowana dzięki odpowiedniemu 
zawiesiu. Nitownica po starcie pozostaje swobodnie 
w zakresie roboczym bez konieczności dodatko-
wego podtrzymywania. Wyjątkowym dla nitownicy 
„Nietmax“ NF 203 jest zintegrowane sterowanie 
(czynna kontrola procesu), system pomiaru opaten-
towany przez FMW. Na życzenie klienta nitownica 
może zostać wyposażona w oprogramowanie QAPV 
(Quality Assurance and Process Visualization) które 
może zostać skonfigurowane z zewnętrznym sys-
temem kontroli jakości. Nitownica jest prowadzona 
ręcznie do punktu nitowania. Nit jest centrowany 
samoczynnie w odpowiednio zaprojektowanym 
kowadle. Przy uruchamianiu nitownicy poprzez start 
dwuręczny sprężynowy docisk głowicy automatycz-
nie wycofuje maszynę do właściwej pozycji. Elemen-
ty nitowane są dociskane poprzez nitownicę. W tej 
pozycji jest mierzony występ nitu. Siła jest przenos-
zona poprzez stabilny korpus. 

Nitownice przenośne „Nietmax“ do uniwersalnego zastosowania

• Pneumatyczna jednostka nitująca radialno-punktowa NE 200
• Możliwość zastosowania różnych głowic nitujących oraz docisków
• Stabilny korpus i kowadło
• Sprężynowe zawiesie do łatwego przemieszczania jednostki
• Prowadnik kabla do dłuższych odległości
• Bezpieczna obsługa maszyny zagwarantowana poprzez start dwuręczny
• Do wyboru różne wersje sterowania standardowe/Nietcontrol

Nitownica przenośna 

NF 203

NITOWNICE RADIALNO-PUNKTOWE

 NE 200 

 1 - 10 mm  

  12 kN  

 bis 30 mm 

 1 - 6 bar 

 0,74 kW 

 max. 0,7 l   

 145 kg   

Dane techniczne

Średnica nitu (Rm=370N/mm²) 

Siła nitowania przy 6 bar pneu 

Skok wrzeciona 

Ciśnienie robocze

Silnik 230/400V 50Hz 

Pojemność siłownika

Waga maszyny
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Stemple nitujące 40-180 mm

Stemple nitujące z 
elastomerem / dociskiem

stożkowy

cylindryczny

Stemple kształtowe

Stemple nitujące do 
nitowania ciągnącego

płaski obniżony 

podwójny 

Stemple do grawerowania

kształtowy / wklęsły

płaski

kształtowy do zewnątrz

kształtowy do wewnątrz

Stemple nitujące 
czworokątne

Narzędzia

WYPOSAŻENIE 

Stemple nitujące i kształty główki nitu

Średnice stempli nitujących: Ø 8 / Ø 10 / Ø 14 / Ø 30 
Długości stempli nitujących: 40 - 180 mm
Kształt stempli nitujących:  na życzenie klienta 
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Głowice nitujące z zabezpie-
czeniem przed obrotem

Głowice wielowrzecionowe do  
nitowania radialno-punktowego

Głowice rolujące

Gniazda nitów

Stoły przesuwne, ręczne i 
automatyczne

Specjalne głowice nitujące

Głowice wielowrzecionowe do 
nitowania obwiedniowego

Przedłużenia wrzeciona

Gniazda produktów

Stoły obrotowe

Głowice nitujące  
szybkoprzezbrajalne

Dociski / dociski z
układem pomiarowym

Przedłużenia kolumn 
maszynowych

Oprzyrządowania 
produktów

Dodatkowe wyposażenie oraz wykonania 
specjalne na zapytanie ofertowe.

Kątowe głowice nitujące

Dociski pozycjonowalne

Narzędzia do wymiany 
stempli nitujących 

Oprzyrządowania trudno 
dostępnych elementów

WYPOSAŻENIE 

Wyposażenie specjalne
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Stopy maszynowe

2 równoległe jednostki

Silnik w dolnej pozycji

Korpusy typu „C“

Kołnierz obrotowy w
 zakresie 30 °

Silnik w górnej pozycji, kołnierz 
obrotowy w zakresie 30 °

Stoły maszynowe

Silnik w tylnej pozycji, kołnierz 
obrotowy w zakresie 30 °

Pojemniki na detale

Wyposażenie dodatkowe lub specjalne 
możliwe na życzenie klienta.

WYPOSAŻENIE 

Wyposażenie standardowe 

Wersje zabudowy 
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STEROWANIE/OPROGRAMOWANIE 

Sterowanie standardowe z włącznikiem nożnym

Ogólne zalety:

• łatwa obsługa
• typowe sterowanie hardware
• tryb automatyczny oraz ustawień
• czas nitowania wykraczający ponad czas 
 standardowy można ustawiać 
 za pomocą potencjometru
• nitowanie do zderzaka mechanicznego
• nitowanie przez odpowiednie nastawy ciśnienia i czasu
• elektr. licznik sztuk (opcjonalnie)
• dwa sposoby uruchamiania:
 - włącznik nożny
 - start przez inicjator

Sterowanie standardowe, start dwuręczny

Ogólne zalety:

• łatwa obsługa
• stabilne wykonanie
• sterowanie bezpieczne
• tryb automatyczny oraz ustawień
• czas nitowania ustawiany na panelu Digital
• możliwe dwa czasy nitowania (opcjonalnie)
• nitowanie do zderzaka mechanicznego
• nitowanie przez odpowiednie nastawy ciśnienia i czasu
• elektr. licznik sztuk
• Trzy sposoby uruchamiania:
 - bezpieczny start dwuręczny
 - włącznik nożny (opcjonalonie)
 - start przez impuls z inicjatora 
 zainstalowanego na oprzyrządowaniu (opcjonalnie) Sterowanie standardowe, 

start dwuręczny

Sterowanie standardowe z 
włącznikiem nożnym
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STEROWANIE/OPROGRAMOWANIE 

Kontrola procesu nitowania Friedrich-Nietcontrol

Kontrola procesu firmy Friedrich, system sterowania nitownicami radialnymi z opatentowaną funkcją pomiaru.

Formuła sukcesu kontroli nitowania FMW brzmi:
Zapewnienie optymalnej jakości =  minimalny nakład pracy + maksymalne bezpieczeństwo
Kontrola nitowania FMW steruje i sprawdza wszystkie mierzalne parametry połączenia nitowego. Poprzez pomiary długości 
drogi i czas nitowania są kontrolowane wszystkie parametry procesu. Istotne dane są wyświetlane na wyświetlaczu i za-
chowywane pod numerem programu. Błędy są wykrywane i pokazywane w miejscu ich powstania. Najważniejszym para-
metrem zapewniającym jakość połączenia nitowego jest pomiar drogi. Droga, tzn. długość i występ nitu mogą być w każdej 
chwili powtórzone z dokładnością do 0,01 mm. Zakres tolerancji może być podany przez klienta. Utrzymanie tolerancji przez 
maszynę jest sprawdzane oraz dokumentowane.
Decydującym w tym przypadku jest pomiar dł. wyjściowej niezanitowanego elementu na niskim ciśnieniu (tzw. ciśnienie pomi-
arowe) oraz z pionowo spozycjonowanym stemplem nitującym. Jeśli pomiar znajduje się poza tolerancją, proces nie zostanie 
uruchomiony. Ponieważ nit lub/czy element nitowany podczas pomiaru nie zostają odkształcone, w przypadku błędu operato-
ra/produktu mogą zostać swobodnie zamienione na właściwe. Unikamy tym samym produkcji wadliwych elementów, drogie 
podzespoły nitowane nie ulegają uszkodzeniu. Podczas procesu nitowania wartość (Z lub H) są stale mierzone i kontrolowane.
Dzięki wizualizacji procesu nitowania Friedrich-QAPV (Quality Assurance and Process Visualization) wartości pomiarów są stale 
uaktualniane i stosowane do obliczania wydolności maszyny i procesu.

Przy pomocy tego systemu mierzona jest długość  (Z1)  nitu przed zanitowaniem.  
Natychmiast po osiągnięciu wartości końcowej (Z2) proces nitowania zostaje zakończony.

Długość (Z1) na niezanitowanym oraz 
(Z2) na zanitowanym nicie są mierzone 
przy niskim ciśnieniu pomiarowym i 
pionowo spozycjonowanym stemplu. 
Jeżeli dł. nitu przed zanitowaniem (Z1) 
nie mieści się w zadanych toleranc-
jach, proces nitowania nie zostanie 
uruchomiony. Ponieważ nit w trakcie 
pomiaru nie został zniekształcony, 
może zostać łatwo zastąpiony przez 
właściwy. Wykluczona jest tym samym 
produkcja wadliwych elmentów a 
kosztowne części czy podzespoły 
produktów nie są uszkadzane.

Wykorzystując różnicę drogi  między tuleją dociskową a stemplem nitującym mierzony jest występ nitu (H1). Jednocześnie sys-
tem pomiaru występu sprawdza, czy wszystkie elementy danego pakietu nitowanego są dostępne. Natychmiast po osiągnięciu 
wartości końcowej (H2) proces nitowania zostaje zakończony.

Występ (H1) oraz wysokość główki nitu po zanitowaniu (H2) są mierzone z pionowo spozycjonowanym stemplem. Pomiar H1 
jest wykonywany przy niskim ciśnieniu pomiarowym w związku z czym nity nie ulegają odkształceniu. Przy pomiarze występu 
jest jednocześnie kontrolowane, czy wszystkie elementy pakietu nitowanego są dostępne. Jeśli brakuje jakiegoś elementu pakie-
tu proces nitowania nie zostanie uruchomiony. Brakujący element może zostać następnie dołożony. Wykluczona jest tym samym 
produkcja wadliwych elmentów a kosztowne części czy podzespoły produktów nie są uszkadzane.

Nitownice radialno-punktowe firmy Friedrich z pomiarem delta  (nitowanie różnicowe)
Przy pomiarze delta nitowana jest zdefiniowana wartość (ΔZ lub ΔH) różnicy wyjściowej długości, mierzonej od wartości  (Z1 lub H1).

Nitownice radialno-punktowe firmy Friedrich  z rozbudowanym systemem pomiaru
Istnieje możliwość  wyposażenia  nitownicy w obydwa  systemy pomiaru.  Dzięki temu mierzona będzie zarówno długości nitu 
czy/lub jego występ jak również  kontrolowany  pakiet  elementów nitowanych.  Jak tylko zostanie osiągnięta wartość końcowa  
(Z2 lub H2) proces nitowania zostaje zakończony. 

Nitownice z pomiarem długości nitu

Nitownice z pomiarem występu nitu
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Kontrola nitu 

Nitownice radialno-punktowe z zintegrowanym  
systemem pomiaru Friedrich

Pomiar długości i/lub występu nitu

Funkcje sterowania:

• Łatwa obsługa za pomocą klawiatury z 8 klawiszami
• Sterowanie poprzez menu
• Wykazywanie błędów za pomocą kontrolki
• Funkcja teach-in
• Funkcja kopiowania parametrów nitowania
• Do 30 różnych punktów nitowania, (opcjonalnie kodowanie binarne)
• Diagnozowanie wejść i wyjść
• Ciśnienie nitowania do ustawienia dowolnie dla każdego punktu 
 nitowania: pneumatyka 1-6 bar, hydraulika 10-70 bar
• Okno czasu nitowania do kontroli obrabianego materiału
• Wyświetlanie aktualnych wartości mierzonych
• Pozycjonowanie stempla nitującego w celu zwiększenia dokładności pomiaru
• Możliwa zmiana obrotów silnika
• Wielofunkcyjny licznik z wbudowanym licznikiem nastawiania wstępnego
• Wartości wymagane-uzyskane
• Funkcja pomiaru
• Funkcja prasowania z pozycjonowanym stemplem

Możliwość wyboru funkcji startu

• dwuręczny
• włącznik nożny
• czujnik (inicjator) np. w przypadku stołów przesuwnych 
• nadrzędne sterowanie np. SPS / PLC z kodowanym 
 binarnie wyborem punktów nitowania

Pozostałe funkcje:

• Ręczny lub automatyczny stół przesuwny z 
 wyborem punktów nitowania np. 2 połączenia 
 nitowane jedno po drugim
• Sterowanie siłownikami indeksowymi 
 (obrotowymi) i/lub stacją suwu roboczego
• Wykrywanie niewłaściwych (zarobionych) nitów 
 wyjmowanie uszkodzonych elementów jest 
 możliwe tylko przez osobne potwierdzenie
• Możliwość wbudowania jako niezależny moduł 
 taśmowy w liniach produkcyjnych lub jako 
 odrębne stacje w maszynach specjalnych 
 (np. wielopozycyjne stoły obrotowe)
• System pomiaru długości (głowice rolujące)
• Rozwiązanie specjalne do szczególnych 
 zastosowań.

STEROWANIE/OPROGRAMOWANIE

Kontrola nitu

Nitownica
N 200
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STEROWANIE/OPROGRAMOWANIE

Wizualizacja procesu QAPV

Oprogramowanie QAPV (Quality Assurance and Process Visualization) jest 32-bitową aplikacją dla kompu-
terów z systemem Microsoft Windows ® i zostało specjalnie opracowane dla maszyn nitujących firmy D. 
Friedrich GmbH & Co. KG.
Oprogramowanie QAPV służy do przejmowania, archiwizacji i wizualizacji danych pochodzących z pro-
cesów produkcyjnych.

Program ten można uruchomić bezpośrednio na komputerze przemysłowym danej maszyny lub na kom-
puterze zewnętrznym, na przykład w biurze. Połączenie przesyłu danych z wieloma maszynami odbywa się 
za pośrednictwem sieci Ethernet (TCP/IP). Podczas aktywnego połączenia danych programu QAPV z PLC 
wartości procesu są odczytywane i zapisywane w bazie danych SQL po każdym etapie produkcji.
Praca w trybie offline, bez połączenia z maszyną, również jest możliwa. Dzięki temu możemy np. sprawdzić 
skopiowane na komputer biurowy pliki archiwalne z danej maszyny. Na stronie „Wartości pomiaru-nitowa-
nie“ są wyświetlane wszystkie zarejestrowane przez maszynę wartości pomiarowe, statystycznie przetwor-
zone i przedstawione graficznie, pod warunkiem że spełniają ustawione warunki filtru i nie jest przekroczona 
maksymalna liczba wyświetlanych danych.
W przypadku gdy pojawią się nowe dane z powiązanych z maszyną sterowników, które odpowiadają aktu-
alnym warunkom filtru, dane zostaną zaktualizowane automatycznie.

Na wykresie są przedstawione wartości statystyk (min., rzeczywiste i max.) aktywowanych osi. min. i max. 
Granice są wykreślane jako czerwona krzywa, wartości rzeczywiste jako zielona.
W tabeli są wymienione zarejestrowane wartości procesu, które pasują do aktywnych ustawień filtra.
W oknie dialogowym przełączania wartości procesu przedstawionego graficznie są wyświetlane wartości 
takie jak: średnia, odchylenie standardowe i współczynnik CPK.

Archiwizacja wartości procesu:

Aby utrzymać mały rozmiar bazy danych oraz szybki do niej dostęp, pakiet oprogramowania QAPV zawiera 
program do archiwizacji. Każdego miesiąca jest również tworzony oddzielny plik archiwum, w którym są 
przechowywane wszystkie dane, w tym źródła bazy danych oraz teksty z komunikatami o błędach.
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STEROWANIE/OPROGRAMOWANIE

Sterowanie CNC

• Panel kontrolny z ekranem dotykowym 12,1“
• Interfejs graficzny na bazie Microsoft WINDOWS® CE 4.2, znak towarowy Microsoft.

Alternatywnie:
• Komputer przemysłowy z ekranem dotykowym 15“
• Interfejs graficzny na bazie Microsoft WINDOWS® 7 embedded znak towarowy Microsoft.

• Oprogramowanie CoDeSys, sterownik PLC z zintegrowanym interfejsem wizualizacji procesu HMI
• Niezależny Hardware i platforma
• Możliwość połączenia z siecią CAN Open
• Możliwość połączenia z siecią Ethernet
• Sterowanie pozycjonowania – max. do 5 osi 
• Możliwość zmiany języka
• Pojemność pamięci dla niemal nieograniczonej liczby programów nitowania  
• Możliwość archiwizacji i przenoszenia programów nitowania przez USB
• Diagnozowanie online QAPV-Software Friedrich-QAPV-Software (wykonane przez firmę Friedrich)
• Tabelaryczny interfejs graficzny do tworzenia punktów nitowania 
• Możliwość komunikacji poprzez Ethernet (np. VPN)
• Komunikacja z różnymi sterownikami i komponentami, np. profibus.

Sterowanie CNC
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Automatyczna wymiana 
stempla nitującego

MASZYNY NITUJĄCE CNC

Maszyny nitujące CNC Friedrich ze stołem obrotowym

Modułowa budowa maszyn nitujących CNC do uniwersalnego zastosowania. Standardowe 3 typy maszyn ze 
stołem obrotowym ø650/900/1200 mm mogą być wyposażone w różne osie współrzędnościowe i nitownice. 
Wykonania specjalne do szczególnych zastosowań mogą być konfigurowane na różne sposoby. 

• stabilna konstrukcja spawana 
• 3 typy, z podnużkiem nastawnym
• osłona z profili aluminiowych
• wypełnienia i osłony zapewniające dobrą widoczność
• układ współrzędnościowy z obrotowymi wrzecionami kulkowymi
• zakres pracy 280x180 mm do 500x350 mm
• elektryczny stół obrotowy, 2-4 pozycyjny, silnik z hamulcem
• stoły obrotowe NC
• stół obrotowy ø 650/900/1200 mm
• automatyczna wymiana narzędzia
• pojemniki na nity
• korpusy o różnych wysokościach i prześwitach
• pneumatyczne lub hydrauliczne 
• możliwość zastosowania standardowych nitownic
• napęd servo Digitaler High-Speed z Motion Control i enkoderem
• sterowanie Friedrich CNC-Steuerung z czynną kontrolą procesu, 
 panel dotykowy Touchscreen Panel z Windows CE4.2 

Ogólne zalety:

• najmniejsze odstępy pomiędzy nitami, 
 różne wysokości nitów
• możliwe nitowanie wielu elementów 
 o różnych punktach nitujących
• możliwe nitowanie kilku części w 
 jednym cyklu roboczym
• krótki czas przezbrajania
• obniżenie kosztów poprzez skrócenie 
 czasu zbrojenia gniazd produktów
• odpowiednie pojemniki na części i 
 nity, ergonomia stanowiska pracy
• łatwe programowanie maszyny dzieki 
 intuicyjnemu menu
• duża prędkość modułu do 400 mm/s
• duże przyśpieszenie oraz dokładność 
 pozycjonowania jednostki nitującej 

Wykonania specjalne:

• stół obrotowy do 2000 mm i  8 stacji
• zakres nitowania do 500x1200 mm
• wyposażenie w 2 nitownice
• robot oraz stacja podająca

Maszyna nitująca CNC 
ze stołem obrotowym
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Maszyna nitująca CNC 
z systemem transportowym

MASZYNY NITUJĄCE CNC

Cechy szczególne i zalety:

• najmniejsze odstępy między nitami i różne 
 wysokości nitu
• nitowanie wielu elementów o różnych 
 punktach nitujących
• obniżenie kosztów poprzez skrócenie 
 czasu przezbrajania gniazd produktów
• intuicyjne menu
• duża prędkość przesuwu do 400 mm/s
• duże przyśpieszenie oraz dokładność 
 pozycjonowania jednostki nitującej
• możliwe zastosowanie różnych 
 systemu transportowych
• możliwa integracja z innymi systemami
• wykonania specjalne na zapytanie

Maszyny nitujące CNC Friedrich z systemem transportowym

Maszyny nitujące Friedrich CNC z systemem transportowym są przeznaczone do zastosowania  
w liniach i ciągach produkcyjnych. Kodowane gniazda produktów i odpowiednie oprogramowanie 
umożliwiają podłączenie wielu maszyn CNC z innymi systemami produkcyjnymi.

• stabilna konstrukcja spawana 
• osłona z profili aluminiowych
• wypełnienia osłony Polycarbonat zapewniają dobrą widoczność
• układ współrzędnościowy z obrotowymi wrzecionami kulkowymi
• zakres pracy od 160x160 mm do 400x320 mm
• napęd poprzez serwomotory z kontrolą „Motion Control“ i enkoderem
• system transportowy dla kodowanych gniazd produktów, wielkość 240x240 mm do 480x400 mm
• zintegrowana stacja przesuwu do podparcia gniazda produktu
• korpusy C o różnych wysokościach i wysięgach
• zastosowanie pneumatycznych lub hydraulicznych nitownic radialnych
• sterowanie CNC firmy Friedrich z kontrolą procesu i panelem dotykowym z Windows CE4.2
• interfejs umożliwiający przenoszenie i archiwizowanie danych.
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Maszyna nitująca CNC 
ze stołem maszynowym

Maszyny nitujące CNC Friedrich ze stołem maszynowym

Maszyny nitujące CNC-Friedrich ze stacjonarnym stołem maszynowym zostały opracowane do wykorzystania 
jako stacje robocze dla dużych i ciężkich elementów. Ze względu na prostą budowę maszyny wymagane jest 
tylko jedno oprzyrządowanie. Dlatego elementy blokujące detale i kontrola obecności mogą być zrealizowane 
w korzystnych cenach.

• stabilna konstrukcja spawana
• osłona z profili aluminiowych, wypełnienia osłony Polycarbonat zapewniają dobrą widoczność
• system współrzędnościowy z jednostkami liniowymi i obrotowymi wrzecionami kulkowymi
• zakres roboczy do 500x1600 mm
• napęd poprzez serwomotory z kontrolą „Motion Control“ i enkoderem
• korpusy C o różnych wysokościach i wysięgach
• zastosowanie pneumatycznych lub hydraulicznych nitownic radialnych
• sterowanie CNC firmy Friedrich z kontrolą procesu i panelem dotykowym z Microsoft Windows
• różne interfejsy umożliwiające przenoszenie danych

Cechy szczególne i zalety:

• najmniejsze odstępy między 
 nitami i różne wysokości nitu
• nitowanie wielu elementów o 
 różnych punktach nitujących
• obniżenie kosztów poprzez 
 skrócenie czasu przezbrajania 
 gniazd produktów
• łatwa obsługa programu
• duża prędkość przesuwu 
 do 400 mm/s
• duże przyśpieszenie oraz 
 dokładność pozycjonowania
• wykonania specjalne na 
 zapytanie

MASZYNY NITUJĄCE CNC
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Moduł nitujący CNC

Modułowe maszyny nitujące CNC Friedrich

Moduł nitujący CNC został opracowany szczególnie do zastosowania w maszynach i  
urządzeniach specjalnych. Płyta główna, system współrzędnościowy osi, korpus C i nitownica  
mogą zostać skonfigurowane odpowiednio do danej stacji roboczej. Sterowanie CNC-Friedrich  
z panelem dotykowym i przejrzystym menu umożliwia łatwe programowanie.

• stabilna płyta główna z otworami montażowymi
• system współrzędnościowy z jednostkami liniowymi i wrzecionami kulkowymi
• zakres roboczy 100x200 mm do 350x500 mm
• napęd poprzez serwomotory z kontrolą Motion Control
• korpusy C o różnych wysokościach i wysięgach
• zastosowanie pneumatycznych lub hydraulicznych nitownic radialnych
• sterowanie CNC firmy Friedrich z kontrolą procesu
• szafa sterownicza indywidualna do danej aplikacji
• różne interfejsy umożliwiające przenoszenie danych

Cechy szczególne i zalety:

• zastosowanie jako pojedynczy moduł nitujący lub szereg modułów
• integrowany w maszynach specjalnych i systemach montażu
• możliwe najmniejsze odstępy nitu
• duża szybkość przesuwu do 400 mm/s
• duże przyśpieszenie oraz 
 dokładność pozycjonowania

MASZYNY NITUJĄCE CNC
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5-osiowe maszyny nitujące 
CNC Friedrich

Podczas nitowania elementów o specyficznych kształtach (np. kątowych) nie wszystkie punkty nitujące mogą 
zostać zanitowane z wykorzystaniem konwencjonalnych 3-osiowych maszyn nitujących CNC. Nowa, 5-osiowa 
maszyna nitująca Friedrich-CNC z 2 dodatkowymi osiami umożliwia nitowanie kompletnych, skomplikowanych 
elementów czy zespołów w jednym ustawieniu. Dzięki temu uzyskujemy znaczne oszczędności oraz redukcję 
dodatkowych operacji montażowych, a także niższe koszty pracy i oprzyrządowania.

MASZYNY NITUJĄCE CNC

5-osiowa maszyna 
nitująca CNC

• stabilna konstrukcja spawana
• osłona z profili aluminiowych
• wypełnienia osłony Polycarbonat
• system współrzędnościowy z jednostkami 
 liniowymi i obrotowymi wrzecionami 
 kulkowymi, zakres roboczy 180x280 mm 
 do 350x500 mm
• napęd poprzez serwomotory z 
 kontrolą Motion Control
• stół obrotowy, 2 lub 4 pozycyjny z silnikiem
• stół obrotowy ø900/1200 mm standard
• korpus C z 2 osiami CNC +/-15°, 
 obrotowy w 2 płaszczyznach
• jednostka nitująca ze skokiem 80 mm
• sterowanie CNC z kontrolą procesu
• interfejs do przenoszenia danych

Cechy szczególne i zalety:

• nitowanie elementów o specyficznych 
 kształtach (np. kątowych)
• najmniejsze odstępy między nitami 
 i różne wysokości nitu
• obniżenie kosztów poprzez skrócenie 
 czasu przezbrajania gniazd produktów
• duża prędkość przesuwu do 400 mm/s
• duże przyśpieszenie oraz dokładność 
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Maszyny nitujące CNC Friedrich z robotem

Maszyny nitujące CNC z robotami przemysłowymi są kolejną innowacją firmy Friedrich. Nowy  
wymiar w technice nitowania poprzez zaawansowany poziom automatyki. Budowa i właściwości  
oparte są na sprawdzonej technologii maszyn CNC ze stołami obrotowymi. 
Sterowanie CNC-Friedrich z rozszerzonym interfejsem użytkownika i wizualizacją procesu.

MASZYNY NITUJĄCE CNC

Maszyna nitująca CNC 
z robotem

• 3 wielkości maszyn
• stoły obrotowe ø 650/900/1200mm
• zakres pracy 280x180 do 500x350mm
• system współrzędnościowy z jednostkami liniowymi i wrzecionami kulkowymi
• elektryczny stół obrotowy 2/4 pozycyjny z silnikiem elektrycznym
• opcjonalnie stół obrotowy NC
• automatyczna wymiana oprzyrządowania
• korpusy C o różnych wysokościach i wysięgach
• dowolnie programowalny robot
• sterowanie CNC firmy Friedrich z kontrolą procesu
• panel dotykowy 12“ z Windows® CE4.2
• możliwość integracji sortowników czy podajników wibracyjnych

Cechy szczególne i zalety:

• kompaktowa budowa
• wysoki stopień automatyzacji
• obniżenie kosztów poprzez skrócenie 
 czasu przezbrajania i odbioru obrabianych 
 elementów
• obniżenie kosztów poprzez skrócenie 
 czasu cyklu pracy maszyny
• łatwe programowanie maszyny dzięki 
 intuicyjnemu menu
• do każdego programu nitującego może 
 zostać przyporządkowany własny 
 przebieg pracy robota
• możliwość zastosowania robotów firm 
 Kuka, Adept, ABB, Universal Robots
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Sterowanie/start dwuręczny

Regulacja skoku

Przykład zastosowania

Elektryczna prasa P602, 
wersja zamknięta

Do prasowania, wytłaczania, formowania, wykrawania, odkształcania.

Jedyna w swoim rodzaju technologia prasowania firmy Friedrich z siłą nacisku 60 kN, dostępna w 3 wersjach. 
Prasa z zamkniętą stopą maszynową korpusu jest przeznaczona do obróbki niewielkich elementów. Pozostałe 2 
wersje pras z korpusami otwartymi znajdują zastosowanie przy wykorzystaniu różnego rodzaju oprzyrządowań 
czy trudno dostępnych elementów. Korpus i gniazdo wykonane z odlewu zapewniają wysoką dokładność 
prasy. Stół maszynowy z płytą roboczą i podnóżkiem, jak również 3 kanałowe sterowanie bezpieczne z startem 
dwuręczym są w standardowym wyposażeniu prasy. Cicha praca elektromechanicznego napędu nie wymaga 
oleju i sprężonego powietrza oraz gwarantuje ergonomiczny układ stanowiska. Prasa P602 jest maszyną typu 
Plug & Play. Poprzez prostą obsługę, krótkie czasy przezbrajania oraz niewielką zajmowaną powierzchnię tylko 
0,75 m² prasa znajduje wszechstronne zastosowanie.

PRASY ELEKTRYCZNE

Zalety prasy:

• Cicha praca maszyny
• Praca bez oleju i sprężonego powietrza
• Stabilna konstrukcja
• Prosta obsługa
• Krótki czas przezbrajania
• Bezpieczne sterowanie prasy UVV
• Deklaracja zgodności EG
• Zajmowana powierzchnia tylko 0,75 m²

Elektryczna prasa P602,
wersja zamknięta

Siła nacisku

Skok roboczy

Silnik elektryczny

Powierzchnia robocza

Wysięg

Wysokość zabudowy

Średnica otworu suwaka

Waga

Wymiary (LxBxH) mm

 60 kN  

  10 - 60 mm  

 1,1 kW 

 200 - 275 mm  

 90 - 150 mm  

 140 - 300 mm    

 20H7  

  300 kg 

 750 x 1.000 x 1.500   

Dane techniczne
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Wersja otwarta, wąska stopa 
maszynowa

Wersja otwarta, szeroka 
stopa maszynowa

Przykład zastosowania, wersja 
otwarta

PRASY ELEKTRYCZNE

Elektryczna prasa P602,
wersja otwarta

Funkcja i zasada działania jest identyczna jak w prasach ze stopą maszynową zamknięta. 
Dzięki różnorodnym typom korpusów zagwarantowane są dodatkowe możliwości zastosowania.
Większa przestrzeń robocza umożliwia zastosowanie różnorodnych oprzyrządowań i narzędzi 
oraz obróbkę dłuższych elementów jak również trudno dostępnych miejsc.

Elektryczna prasa P602,
wersja otwarta
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Maszyny specjalne

 
Budowa maszyn specjalnych ma w firmie Friedrich wieloletnią tradycję. 

Spektrum maszyn specjalnych FMW Friedrich sięga od półautomatycznych maszyn ze stołami 
obrotowymi po w pełni zautomatyzowane, duże maszyny ze stacjami kontroli wizyjnej, znakowaniem czy 
robotami.

• automaty do zwijania cewek elektrycznych
• maszyny do kontroli zaworów, mierników tlenku węgla
• maszyny do wprasowywania rolek i tulei
• maszyny do montażu pomp paliwowych
• maszyny do montażu zamków czy okuć okiennych

To tylko nieliczne z maszyn zaprojektowanych i wykonanych przez firmę Friedrich. W ścisłej współpracy 
z klientami omawiane są wszystkie wymagania oraz planowane rozwiązania techniczne. Projektowanie 
odbywa się przy zastosowaniu najnowszych technik CAD. Własne wykonawstwo detali z wykorzystani-
em najnowszych maszyn CNC oraz montaż maszyn poprzez doświadczoną kadrę umożliwiają szybkie 
przełożenie projektu w wysokiej jakości produkt. Od projektu do dostawy, klient otrzymuje wszystko z 
jednej ręki. Serwis posprzedażowy (After Sales Service) gwarantuje długą i bezawaryjną pracę maszyn.

Maszyna specjalna

Maszyny specjalne
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SYSTEMY MONTAŻU

Projektowanie, budowa maszyn oraz systemów montażowych dla różnego typów produktów 
przemysłowych jest dodatkową działalnością firmy Friedrich. Bazując na know-how w zakresie techniki 
nitowania oraz budowy maszyn specjalnych firma Friedrich dysponuje wieloletnim doświadczeniem  
również w tej dziedzinie. Spektrum dostarczonych maszyn do naszych klientów jest różnorodne:

• automaty do zakładania opon
• maszyny do montażu gaźników, przełączników membranowych
• automaty montażowe do pasów bezpieczeństwa  
• systemy transportowe do zamków drzwiowych oraz okuć okiennych
• automaty do montażu wyłączników elektrycznych

Program dostaw obejmuje również stanowiska robocze do montażu ręcznego oraz modyfikację i 
rozbudowę istniejących maszyn. Kompetentne doradztwo techniczne tworzy solidne podstawy do 
szczegółowych analiz i rozwiązań. Projektowanie i budowa maszyn odbywa się przy wykorzystaniu no-
woczesnych technik CAD w ścisłym kontakcie z klientem. Własna narzędziownia wraz z montażem i 
produkcją gwarantują krótkie terminy dostaw.

Maszyna montażowa

SYSTEMY MONTAŻU
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Głowica rolująca

Korpus łożyska

MASZYNY ROLUJĄCE

Rolownica

Rolownice firmy Friedrich

W zależności od zastosowania wykorzystywane są różne głowice 
rolujące ze stałymi lub przestawnymi rolkami. Głowice rolujące mogą 
być wyposażone w jedną lub więcej rolek. Pozycja rolek dociskowych 
głowic może być pozioma, pionowa lub pod określonym kątem w 
stosunku do osi pionowej. Jako jednostki napędowe służą sprawdzo-
ne maszyny pneumatyczne oraz hydrauliczne firmy Friedrich.

Zalety:

• stabilna budowa kolumnowa
 spełnia najwyższe wymagania
• zminimalizowane drgania
• sztywna konstrukcja
• szybka wymiana głowicy rolującej
• wysoka wydajność rolowania
• prosta obsługa
• stopniowa regulacja wysokości
• duża powierzchnia robocza
• uruchamianie maszyny poprzez: start 
 dwuręczny, włącznik nożny, inicjator
• dostępne różne sterowania elektryczne

Typy i wielkości głowic i jednostek rolujących:

Dostępne są 2 standardowe wielkości maszyn.
VR2xx z NE2xx  
(hydrauliczny przesuw do 12 kN max. 80 mm skok)
VR5xx z NE5xx
(hydrauliczny przesuw do 40 kN max. 72 mm skok)

Zakres zastosowania:

Średnica rolowania: ø7 do ø120 mm
Materiały rolowane: stal, stal nierdzewna, aluminium, 
odlewy (Al-, Zn- lub Ms)
 
Kontrola procesu:
Maszyny rolujące Friedrich mogą zostać skonfigurowane z elektronicz-
nymi systemami kontroli procesu. Dostępne są różne typy pomiaru siły i 
drogi, dopasowane do specjalnych wymagań i warunków.
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Maszyny do zaciskania

Maszyny do zaciskania firmy FMW-Friedrich służą do osadza-
nia tulei łożysk ślizgowych w przegubie. W tym przypadku tuleja 
jest wprasowywana i zaciskana przez urządzenie. Aby uzyskać 
najwyższą jakość oraz powtarzalny przebieg momentu obrotowego 
łożyska, tuleja po zaciśnięciu jest kalibrowana.

Typy i wielkości maszyn:

Dostępne są 4 typy maszyn:

• Hydropneumatyczne jednostki 
 do 15 kN przy 100/12 mm skok
• Hydropneumatyczne jednostki
 do 30 kN przy 100/30 mm skok
• Jednostki Elektro-Servo 
 do 30 kN przy max. 300 mm skok
• Jednostki Elektro-Servo 
 do  60 kN przy max. 250 mm skok

Zakres zastosowania:

• Średnica tulei: gr. ścianki do 0,3 do 1,0 mm
• Materiał tulei: blacha pokryta teflonem 
 z/bez zagniatania
• tuleje z/bez podkładki

Zapewnienie jakości:

Jednostki do tulejowania FMW mogą zostać wyposażone 
w czynną kontrolę procesu. W zależności od wymagań i 
specyfiki tulei do dyspozycji są specjalne systemy
 i programy kontroli siły i drogi.

Maszyna do zaciskania

MASZYNY DO ZACISKANIA
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SERWIS I USŁUGI

SERWIS I USŁUGI 

Fachowe doradztwo:

• kompetentni i doświadczeni specjaliści ds. sprzedaży
• szczegółowe i rzetelne opracowywanie ofert
• wsparcie przy optymalizacji procesów montażu

Projektowanie indywidualnych rozwiązań:

• dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, nitowania testowe we własnym laboratorium
• realizowanie wymagań klienta
• wsparcie klienta przez naszych Techników i Projektantów przy realizacji projektów

Wybór produktów najwyższej jakości:

• szerokie spektrum produktów Friedrich
• wybór maszyn do każdego zastosowania
• realizacja wymagań specjalnych naszych Klientów

Kompleksowa obsługa posprzedażowa:

• wyszkoleni i doświadczeni technicy i programiści wspierają naszych 
 klientów przy odbiorach maszyn i urządzeń
• wszystkie ewentualne zakłócenia pracy maszyn są usuwane szybko i 
 skutecznie przez naszych specjalistów
• w przypadku potrzeb, wypożyczamy maszyny nitujące na czas testów
• naprawy przeprowadzamy bardzo szybko i skutecznie w naszym zakładzie
• dobra organizacja naszego magazynu części zamiennych zapewnia 
 dużą dostępność i szybką wysyłkę - na cały świat
• oprzyrządowania oraz gniazda produktów wykonujemy na życzenie klienta w naszym zakładzie

Laboratorium
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B 29
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Unterer Wasen 6
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Montage
systeme

Sonder-
maschinen

Niettechnik und
Montagesysteme

Opis dojazdu

Do Remshalden można szybko i wygodnie dojechać bez względu na to jakim środkiem  
transportu zdecydowali się Państwo podróżować. Bezpośrednio do Remshalden-Geradstetten 
dojeżdża ze Stuttgartu linia S-Bahn S2 kierunek Schorndorf, gdzie w odległości ok. 250 m 
od stacji kolejowej znajduje się siedziba naszej firmy. Szybko i łatwo można do nas trafić również
podróżując samochodem. Znajdą nas Państwo bezpośrednio przy drodze B29.

PLAN DOJAZDU 
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Czechy / Słowacja
RIVETEC s.r.o.
Albrechtice nad Vltavou 16, 
398 16 Albrechtice nad Vltavou 
Tschechien
Tel.: +420 382 206711
Fax: +420 382 206719
Internet: www.rivetec.cz
E-Mail: info@rivetec.cz

MonTec cz, s.r.o.
Domažlická 1161/5, 130 00 Praha 3
Tschechien
Tel.: +420 731 171 077 (Mobil)
Fax: +420 222 716685
Internet: www.montec.cz
E-Mail: domorad@montec.cz

Republika Korei
EDT Corporation
4-40, Yongsu-gil, Jeongnam-myeon
Hwaseong-si, Gyenoggi-do, 445-966
Rep. of Korea
Tel.: +82-31-377-9792
Fax: +82-31-377-9793
Internet: www.edtcorp.co.kr
E-Mail: edt_dalian@naver.com

Turcja
Epiri Makina
Yalova Yolu BUTTIM Is Merkezi A Blok
Kat:4 No: 1802 Osmangazi - 
Bursa / Türkiye
Tel.: +90 224-211 15 56
Fax: +90 224-211 24 59
Internet: www.epirimakina.com
E-Mail: info@.epirimakina.com

Maschinen und Werkzeugbau
D. Friedrich GmbH & Co. KG
Unterer Wasen 6
73630 Remshalden
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7151 / 97 90 5 - 0
Fax: +49 (0) 7151 / 97 90 5 - 51
info@fmw-friedrich.de

Siedziba i adres firmy

Ralf Zschörner
Dipl.-Ing. (FH)
Wankelstr. 12, 46244 Bottrop
Deutschland
Tel.: +49 (0) 170 / 52 77 265
Fax: +49 (0) 3212 / 106 3876
zschoerner@fmw-friedrich.de

Frank Werner
Dipl.-Ing. (TU)
Steinsfeld 14, 98528 Suhl
Deutschland
Tel.: +49 (0) 36 81 / 42 35 57
Fax: +49 (0) 36 81 / 42 23 90
werner@fmw-friedrich.de

Chiny
Shanghai Systence Electronics Co., Ltd.
1st Floor, D4 Building, Area D, Lane 1340
Jin Shajiang Rd., 200333 Shanghai, Volksrepublik China 
Tel.: +86 21 62645948-8002 oder +86 13818212454
Fax: +86 21 52658817
Internet: www.systence.com
E-Mail: jacky@systence.com

Holandia, Belgia, Luksemburg
Germo Techniek BV
Zwarte Zee 38-40, 3144 DE Maassluis, Niederlande
Tel.: +31 10 5937260
Fax: +31 10 5928538
Internet: www.germotechniek.nl
E-Mail: pbos@germotechniek.nl

Austria
Maxxom Automation GmbH
Gewerbegebiet Salzweg 1
4894 Oberhofen am Irrsee, Österreich
Tel.: +43 6213 200 53-0 
Fax: +43 6213 200 53-22
Internet: www.maxxom-automation.at
E-Mail: office@maxxom-automation.at

Rosja
Georg Schmik
Äußere Ailingerstr. 113, 88046 Friedrichshafen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 75 41 / 59 15 93
Mobil: +49 (0) 176 58484877
E-Mail: schmik_georg@gmx.de

Polska 
Automationstechnik Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 2637755
Fax: +48 12 2637756
Internet: www.automationstechnik.pl
E-Mail: biuro@automationstechnik.pl

Dystrybucja Niemcy

Dystrybucja międzynarodowa
 

FM
W

_5
.2

01
5_

10
00

   
A

te
lie

r L
IN

D
N

ER
 · 

w
w

w
.a

te
lie

rli
nd

ne
r.d

e 

DYSTRYBUCJA

Aktualne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.fmw-friedrich.de




