


สามารถใชกับลูกยิงแบบมาตรฐาน blind rivet ตั้งแต Ø2.4 - 4.8mm ( Ø 6.0mm สำหรับลูกยิงรีเวทแบบอลูมิเนียม )

     เครื่องยิงรีเวทระบบ Hydropneumatic เหมาะสำหรับงานที่ตองการยิงยึดชิ้นงาน มีทั้งแบบ BLIND RIVETS และ RIVET NUTS 

ดามจับทำจากพลาสติกและตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม ทำใหน้ำหนักเบา พกพางาย จับถนัดกระชับมือ มีทั้งแบบใชมือบีบ ระบบลม และระบบแบตเตอรี่ ไรสาย 
     เครื่องยิงรีเวทระบบ Hydropneumatic เหมาะสำหรับงานที่ตองการยิงยึดชิ้นงาน มีทั้งแบบ BLIND RIVETS และ RIVET NUTS 

ดามจับทำจากพลาสติกและตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม ทำใหน้ำหนักเบา พกพางาย จับถนัดกระชับมือ มีทั้งแบบใชมือบีบ ระบบลม และระบบแบตเตอรี่ ไรสาย 

สามารถใชกับลูกยิงแบบมาตรฐาน blind rivet ไดสูงถึง Ø6.4mm 



RIV536 is sold in a plastic case with
 Ø 2.4 - 3.0/3.2 - 3.4/4.0 - 4.8 nosepieces.

Air working pressure 6 bar
Min-max air pressure 5/7 bar

Air consumption per cycle (6 bar) 1.5 lt
Stroke 14 mm

Max power (6 bar) 8500 N
Weight 1.803 Kg

Vibrations < 2,5 m/s2

Noise level 76 dB (A)

Technical data and features

360° head rotation (horizontal) and from 0° to 180° (vertical)

Nosepiece Ø 2.4 mm 0189400

Nosepiece Ø 3.0/3.2 mm 0176500

Nosepiece Ø 3.4/4.0 mm 0176600

Nosepiece Ø 4.8 mm 0176900

Clamps (3 pc) 4260500

Fittings

Vertical application.
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RIV 536

สามารถใชกับลูกยิงแบบงานโครงสราง blind 
rivet ตั้งแต Ø4.8 - 7.8mm และ Blind Bolts 
Ø 4.8 – 6.4 mm และสามารถปรับเปลี่ยนหัวตอ 
ไดมากถึง 6 แบบ เพื่อการใชงานที่หลากหลาย

เครื่องยิงรีเวทระบบ Hydropneumatic 
เหมาะสำหรับงานที่ตองการยิงยึดชิ้นงาน 
มีท้ังแบบ BLIND RIVETS และ RIVET NUTS 
ดามจับทำจากพลาสติกและตัวเครื่อง
ทำจากอลูมิเนียม ทำใหน้ำหนักเบา 
พกพางาย จับถนัดกระชับมือ 
มีทั้งแบบใชมือบีบ ระบบลม 
และระบบแบตเตอรี่ ไรสาย 

เครื่องยิงรีเวทระบบ Hydropneumatic 
เหมาะสำหรับงานที่ตองการยิงยึดชิ้นงาน 
มีท้ังแบบ BLIND RIVETS และ RIVET NUTS 
ดามจับทำจากพลาสติกและตัวเครื่อง
ทำจากอลูมิเนียม ทำใหน้ำหนักเบา 
พกพางาย จับถนัดกระชับมือ 
มีทั้งแบบใชมือบีบ ระบบลม 
และระบบแบตเตอรี่ ไรสาย 

เครื่องยิงรีเวทระบบ Hydropneumatic หัวหมุน
แนวตั้งได 360° และแนวนอน 180° เหมาะสำหรับ
งานที่เขาถึงยากและมีพื้นที่จำกัด



Air working pressure 6 bar
Min-max air pressure 5/7 bar

Air consumption per cycle (6 bar) 5 lt
Stroke 6.5 mm

Max power (6 bar) 26600 N
Weight (without kit) 2.200 Kg

Vibrations < 2,5 m/s2

Noise level 76 dB (A)

Technical data and features

* Code 
(female tie rod)

M4 939/04B 3442300  3441900
M5 939/05B 3442400  3442000
M6 939/06B 3442500  3442100
M8 939/08B 3442600  3442200
M10 939/10B 4601900  4601800

Spare parts for RIVBOLT

Ø rivet nut
* Screw code

(DIN912 12.9)
M3 3441100             3457600
M4 3441200             3470500
M5 3441300             3471900
M6 3441400             3472300
M8 3441500             3472800

M10 3441600             3473100
M12 3441700             3473300

Spare parts for RIVSERT (metric)

Optional

Description

KIT939-Special extended head 3531800
Anti-scratch wing protection 4217600

Pressure
adjustment.Ø rivet nut Tie rod code

(special)
1/2-13 UNC    939/1/2-13UNC 4361600         4187000

Spare parts for RIVSERT (UNC)
* Screw is included in the “kit code” and can be ordered separately.

* The female tie rod is included in the “kit code” and can be ordered 
separately.

Code

Kit codeKit

939/03
939/04
939/05
939/06
939/08
939/10
939/12

Kit Kit code

Kit codeKitØ rivet nut

เครื่องยิงสำหรับสรางเกลียวใน (RIVSERT) ขนาด M3 – M10 และสามารถสรางเกลียวแบบ Bolt หรือ เกลียวนอก (RIVBOLT) ขนาด M4 – M10 เครื่องยิงสำหรับสรางเกลียวใน (RIVSERT) ขนาด M3 – M12 และสามารถสรางเกลียวแบบ Bolt หรือ เกลียวนอก (RIVBOLT) ขนาด M4 – M10

สามารถใชในการสรางเกลียวแบบนัท 
โดยใชแรงดึงดวยระบบ Hydropneumatic 
สรางเกลียวในขั้นตอนเดียว

RIV939
สามารถใชในการสรางเกลียวแบบนัท 
โดยใชแรงดึงดวยระบบ Hydropneumatic
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The speed rivets in cartridge can quickly and easily 
carry out repeating riveting. This system is ideal for 
light fastenings, and it is used specially for electronics, 
leather goods and computer applications.

To place speed rivets in cartridge.

RIV300 is supplied with spare parts according 
to the diameter of the blind rivet to place.

Technical data and features
Air working pressure 6 bar

Air supply pressure (min-max) 5-7 bar
Free air volume required (5.1 bar) 2.6 lt

Stroke (min) 30 mm
Pull force  (5.1 bar) 3890 N

Cycle time (approx.) 1 sec.
Noise level < 70 dB (A)

Handle weight (without equipment) 1.08 Kg
Total weight (handle + compensator) 9.0 Kg

Overall length (without head) 475 mm
Vibrations < 2.5 m/s 2

Speed rivets in cartridge are available in aluminium and 
steel, dome and countersunk head Ø 3.2, 4.0 and 4.8.

Spring
Spring, mandrel and head are chosen as follows:
1. Head is selected according to the diameter of the blind rivet to 
be placed. 
2. Mandrel is selected according to the blind rivet diameter and to 
the head model.
3. Spring is selected according to the mandrel.

MandrelHead

How to choose the spare parts

 1. Screw the head.
2. Insert the mandrel inside the blind rivet cartridge.
3. Insert the spring in the mandrel.
4. Take away the blind rivet wrapper.
5. Insert the mandrel in the tool, by opening the jaws of the head.
6. Lock the tool jaws on the mandrel.

Assembly instructions

Picture  Description          Code

Handle for operating
in vertical position 4632300

Optional

S:  Example of standing bar to be 
applied, with a spring balancer, to a 

vertical post for sliding down.  
Rivit does not supply it, it is up to the 

Client to get one.

TSTT

S

RIV300เครื่องยิงสำหรับสรางเกลียวใน (RIVSERT) ขนาด M4 – M12 และสามารถสรางเกลียวแบบ Bolt หรือ เกลียวนอก (RIVBOLT) ขนาด M4 – M10

สามารถใชในการสรางเกลียวแบบนัท โดยใชแรงดึงดวยระบบ Hydropneumatic มาพรอมชวงชัก (Stroke) และแรงดึงสูง ชวยใหการยิงยึดชิ้นงานแนนขึ้น 
และสามารถปรับแรงดันในการดึงไดภายในตัว

เครื่องยิงรีเวทแบบยิงตอเนื่อง ชวยใหการทำงานเร็วและงายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะงานที่ตองการทำซ้ำและตอเนื่อง เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส 
งานเครื่องหนังและงานที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 




