
 

 

 

 

 

 

Dispozitiv de fixare a niturilor oarbe 

 

Manual de utilizare 
 

 

 

Specificaţii tehnice pentru dispozitivele RiveDrill 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 
RiveDrill 
HP 

RiveDrill 
E28 

RiveDrill 
E20 

RiveDrill 
E95H 

RiveDrill 
E10 

RiveDrill 
R98 

Utilizare 
recomandată 

Profesional Profesional Profesional Bricolaj Bricolaj Bricolaj 

 Cursă 
maximă 
(Z) 

30 mm 
1.18 in 

28 mm 
1.10 in 

20 mm 
0.79 in 

10 mm 
0.39 in 

10 mm 
0.39 in 

10 mm 
0.39 in 

Forţă de 
tragere 
max. (F) 

1.000 Kgf 
10.000 Nm 

800 Kgf 
8.000 Nm 

650 Kgf 
6.500 Nm 

500 Kgf 
5.000 Nm 

300 Kgf 
3.000 Nm 

200 Kgf 
2.000Nm 

Grosime 
de fixare 
(X) 

toate toate toate toate toate toate 

Diametrul 
nitului 

2.4 mm 
3.2 mm 
4.0 mm 
4.8 mm 
6.4 mm 

2.4 mm 
3.2 mm 
4.0 mm 
4.8 mm 

 

2.4 mm 
3.2 mm 
4.0 mm 
4.8 mm 

 

2.4 mm 
3.2 mm 
4.0 mm 
4.8 mm 

 

2.4 mm 
3.2 mm 
4.0 mm 
4.8 mm 

 

4.0 mm 

Corp telescopic Nu Da Da Da Nu Nu 

Material exterior 
Metal – 
cauciuc 

Metal – 
poliamidă 
cu fibre de 

sticlă 

Metal – 
poliamidă 
cu fibre de 

sticlă 

Poliamidă 
cu fibre de 

sticlă 

Poliamidă 
cu fibre de 

sticlă 
Plastic 

Număr capete nituire 
incluse în set 

4 4 4 3 3 1 

Greutate netă (g) 582 360 356 293 230 189 

Greutate set (g) 700 477 473 410 270 229 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inox 

Inox 

Inox 

Inox 

Inox 

Otel 

Otel 

Otel 

Otel 

Otel 

Aluminiu 

Aluminiu 

Aluminiu 

Aluminiu 

Aluminiu 



 

 

 

 

 

Pentru siguranţa dumneavoastră 

Pentru a putea lucra în siguranţă cu acest dispozitiv vă 

rugăm să citiţi cu atenţie şi integral instrucţiunile de utilizare 

şi informaţiile de siguranţă cuprinse în acest manual şi să 

le urmaţi cu stricteţe. 

Atenţie: în cazul în care în cursul utilizării dispozitivului 

acesta exercită asupra mâinii cu care este ţinut o forţă 

prea mare, eliberaţi dispozitivul din mână pentru a nu 

suferi accidentări. 

 

Pentru a vă asigura de funcţionarea în siguranţă a 

dispozitivului utilizaţi doar niturile potrivite, descrise în 

specificaţiile acestuia, împreună cu capetele de nituire 

recomandate pentru fiecare tip de nit in parte. 

În timpul procedurii de utilizare a dispozitivului pot apărea 

forţe mari, de aceea vă recomandăm să purtaţi mănuşi de 

protecţie şi să ţineţi ferm dispozitivul în mână. Nu purtaţi 

brăţări sau alte obiecte ce pot fi agăţate în timpul lucrului. 

 

Specificaţiile dispozitivului 

Vizualizaţi specificaţiile corespunzătoare modelului de 

dispozitiv RiveDrill pe care îl deţineţi în tabelul de 

specificaţii de pe prima pagină a prezentului manual de 

utilizare. 

Importanţă deosebită acordaţi următoarelor specificaţii 

tehnice: cursa maximă (Z); forţa de tragere maximă în 

timpul nituirii (F). 

Corespondenţa între tipul dispozitivelor RiveDrill 

recomandate şi caracteristicile niturilor utilizate, diametru şi 

material, o puteţi gasi în tabelul C1 . 

 

Utilizarea adecvată 

RiveDrill este un dispozitiv proiectat pentru a fi ataşat unei 

maşini de găurit portabile cu sens de rotaţie reversibil, 

alimentată la reţeaua electrică sau cu acumulatori (având 

tensiunea minimă de 12V), pentru fixarea prin tragere a 

niturilor oarbe (POP nituri). 

- Nitul este fixat într-o singură acţiune 

- Tija nitului trebuie introdusă complet în dispozitivul 

RiveDrill 

- Înaintea introducerii unui nou nit în dispozitiv, 

asiguraţi-vă că aţi îndepărtat din interiorul 

dispozitivului tija ultimului nit tras 

- Pentru toate avariile sau eventualele prejudicii cauzate 

de o utilizare necorespunzătoare a dispozitivului 

RiveDrill, singurul responsabil este utilizatorul, 

producătorul ne asumându-şi nici o responsabilitate  

 

Elementele dispozitivului – Fig. A 

Accesoriile descrise în manualul de utilizare nu sunt 

întotdeauna incluse în setul de livrare standard, unele 

elemente fiind opţionale. 

1 – corp dispozitiv RiveDrill  

2 – arbore de conducere 

3 – cap de nituire 

4 – orificiu de control 

5 – corp telescopic pentru fixare (doar la unele dintre 

modele) 

6 – maşină de găurit cu sens de rotaţie reversibil 

7 – în fig.C – nit orb (POP nit) 

 

Operare iniţială 

Instalarea dispozitivului (fig.A): Introduceţi arborele de 

conducere (2) în mandrina maşinii de găurit fixând-o ferm 

prin strângere conform figurii (A1). Acoperiţi mandrina 

maşinii cu corpul telescopic al dispozitivului RiveDrill (5)( 

dacă modelul pe care îl deţineţi este prevăzut cu corp 

telescopic). 

Procedura de lucru (fig.B): Ţineţi ferm în mână corpul 

dispozitivului RiveDrill (corpul telescopic dacă este cazul); 

dispozitivul RiveDrill transformă mişcarea de rotaţie a 

arborelui de conducere (fig A,B, poz.2) într-o mişcare 

liniară de deschidere / închidere a orificiului de control (fig 

A, B, poz.4). În timpul rotirii maşinii de găurit către dreapta 

sau către stânga, mecanismul intern al RiveDrill avansează 

înainte trăgând nitul sau înapoi expulzând tija nitului tras. 

În figura B1 sunt ilustrate sensurile de mişcare, cu săgeţi 

negre, pentru deschiderea orificiului de control (4), iar cu 

săgeţi albe pentru închiderea orificiului de control (4). La 

capătul cursei, în ambele sensuri, se aude un sunet – clac, 

clac.  

Verificaţi funcţionarea corectă în ambele sensuri, fără 

utilizarea unui nit. 

- La rotirea spre dreapta (fig.B2) orificiul de control se 

va închide si se va auzi sunetul clac, clac 

- La rotirea spre stânga (fig.B3) orificiul de control se va 

deschide si se va auzi sunetul clac, clac 

Prezentarea video si explicarea utilizării o puteţi vizualiza 

accesând site-ul www.rivedrill.ro sau www.rivedrill.com 

 

Nituirea cu ajutorul dispozitivului RiveDrill 

Atenţie: Nu utilizaţi nituri oarbe (POP nituri) cu 

dimensiuni sau din materiale diferite de cele 

specificate în tabelul C1. Alegeţi capul de nituire 

montat pe dispozitiv în concordanţă cu dimensiunile 

niturilor pe care doriţi să le utilizaţi (fig.G). În cazul 

utilizării dispozitivului cu capete de nituire inadecvate, 

rezultatul nituirii nu va fi cel dorit.  

Verificaţi ca niturile utilizate sa fie realizate din 

materiale şi la dimensiuni în concordanţă cu 

dispozitivul RiveDrill pe care îl deţineţi, consultând 

tabelul C4. 

Lungimea de tragere a nitului (Z - fig.C2) nu trebuie să 

depăşească, în nici un caz, cursa de tragere a fiecărui 

tip de dispozitiv RiveDrill, conform tabelului de 

caracteristici prezentat pe prima pagină a prezentului 

manual de utilizare. În cazul încălcării recomandărilor 

de utilizare, cu depăşirea cursei de tragere a nitului, 

dispozitivul RiveDrill poate suferi defecţiuni 

importante. 

 

Cu maşina de găurit oprită, asiguraţi-vă că aceasta este 

setată pentru rotire spre dreapta iar orificiul de control este 

închis. Introduceţi complet tija nitului (fig.C, poz.7) în capul 

de nituire al dispozitivului RiveDrill. Introduceţi complet nitul 

în gaura efectuată în prealabil în elementele ce trebuie 

fixate prin nituire (fig.D1). Ţineţi ferm corpul dispozitivului 

RiveDrill în timp ce porniţi maşina de găurit. Opriţi maşina 

de găurit imediat după realizarea nituirii şi ruperea tijei 

nitului (fig.D2). 

Atenţie: Dependent de materialul nitului şi de 

dimensiunea acestuia, dispozitivul RiveDrill poate 

acţiona asupra mâinii operatorului cu o forţă mai 

scazută sau mai ridicată. Ţineţi ferm dispozitivul în 

timpul utilizării şi eliberaţi-l în cazul în care forţa 

reactivă cu care acţionează asupra mâinii este prea 

mare.  

http://www.rivedrill.ro/


Setaţi maşina de găurit pentru rotire spre stânga. Ţineţi 

ferm corpul dispozitivului RiveDrill astfel încât acesta să nu 

se rotească, înclinându-l cu capul de nituire în jos. Acţionaţi 

întrerupătorul maşinii de găurit menţinându-l până la auzul 

sunetului clac, clac şi expulzarea tijei nitului tras. Orificiul 

de control va fi închis, dispozitivul RiveDrill fiind pregătit 

pentru o nouă operaţie de nituire. 

Asiguraţi-vă întotdeauna înainte de începerea unei noi 

nituiri că tija nitului fixat anterior a fost expulzată de 

dispozitiv. 

 

Schimbul capetelor de nituire 

Utilizaţi întotdeauna capete de nituire adecvate 

dimensiunilor niturilor utilizate. 

Pentru schimbarea capetelor de nituire acţionaţi 

dispozitivul RiveDrill prin rotire spre dreapta până la 

deschiderea orificiului de control. Deşurubaţi capul de 

nituire din corpul dispozitivului şi înlocuiţi-l cu unul adecvat. 

Asiguraţi-vă ca aţi strâns ferm capul de nituire în corpul 

dispozitivului. Acţionaţi dispozitivul RiveDrill prin rotire spre 

stânga până la închiderea orificiului de control şi auzul 

sunetului clac, clac. 

Atenţie: Nu deşurubaţi niciodată capul de nituire în 

timp ce orificiul de control este închis deoarece 

bacurile mandrinei vor exercita o presiune ridicată 

asupra capului de nituire facând imposibilă 

schimbarea acestuia. Dispozitivul RiveDrill nu 

funcţionează fără capete de nituire montate. 

 

Întreţinere şi curăţare 

Pentru a vă bucura pentru o perioadă îndelungată de 

utilizare cu succes a dispozitivului RiveDrill este necesară 

întreţinerea periodică şi menţinerea acestuia în stare 

curată, ferit de praf şi umezeală, substanţe chimice, nisip 

sau orice altă mizerie. Curăţaţi întregul dispozitiv şi lubrifiaţi 

periodic bacurile dispozitivului precum şi celelalte părţi 

aflate în mişcare. 

Pentru a demonta dispozitivul sau pentru a comanda părţi 

componente ale acestuia, utilizaţi fig.F şi codurile aferente. 

 

Defecţiuni – cauze şi soluţii 

 

Problemă apărută Cauză posibilă Soluţie 

Tija nitului nu intră în capul de 
nituire  
 

- Cap de nituire inadecvat 
- Tijă a unui nit deja tras rămasă ne 

expulzată sau blocată în interiorul 
dispozitivului 

- Schimbaţi capul de nituire 
- Expulzaţi tija sau demontaţi dispozitivul şi 

extrageţi tija de nit 
- În cazul în care bacurile sunt uzate sau 

deteriorate acestea trebuie înlocuite – doar cu 

bacuri noi originale 

Nitul este introdus în dispozitiv 
pentru nituire dar acesta nu 
este tras 

- Dispozitivul se află în poziţia B3 
- Tija nitului este prea scurtă 
- Bacurile dispozitivului sunt uzate 

sau sparte 
- Dispozitivul este blocat de 

murdărie 

- Aduceţi dispozitivul în poziţia B2 
- Schimbaţi nitul conform tabelului C4 
- Înlocuiţi bacurile dispozitivului 

 
- Curăţaţi dispozitivul şi gresaţi-l 

Nitul este tras corect dar 
dispozitivul nu expulzează tija 
nitului 

- Capul de nituire a fost ales 
necorelat cu dimensiunea nitului 

- Bacurile dispozitivului sunt uzate 
sau sparte 

- Dispozitivul este blocat de 
murdărie 

- Schimbaţi capul de nituire 
 

- Înlocuiţi bacurile dispozitivului 
 

- Curăţaţi dispozitivul şi gresaţi-l 

 

Garanţie 

Toate produsele RiveDrill beneficiază de o perioadă de 

garanţie de 6 luni de la data achiziţionării, garanţia 

acoperind exclusiv defectele de fabricaţie, viciile ascunse 

de material sau manoperă. 

Garanţia se acordă doar produselor prezentate spre 

reparaţie însoţite de factura fiscală de achiziţie în original. 

În cazul constatării de către centrul service RiveDrill a unor 

defecte de fabricaţie, dispozitivul poate fi reparat sau 

înlocuit cu un alt dispozitiv de acelaşi tip. 

Nu sunt acoperite de garanţie defecţiunile produse asupra 

dispozitivului, cauzate de: utilizarea incorectă; utilizarea în 

alte scopuri decât cele stipulate în manualul de utilizare; 

uzura normală; suprasolicitarea; neglijenţă; slabă 

mentenanţă; cădere sau lovire; intervenţie asupra 

dispozitivului de către personal neautorizat; intervenţii 

tehnice şi / sau modificări asupra dispozitivului. 

Toate solicitările de garanţie vor fi transmise exclusiv către 

centrul service RiveDrill al importatorului S.M.MICRA 

Trading srl. 

Declaraţie de conformitate 

Declaraţie a producătorului în conformitate cu normativul 

93/37/EC. 

Acest produs a fost proiectat exclusiv pentru a fi ataşat sau 

montat pe o altă maşină sau alte maşini. 

Este interzisă utilizarea acestui produs înainte ca 

echipamentul complet să se conformeze în totalitate 

normelor stabilite prin normativul 98/37/EC. 

Conformitatea este îndeplinită, spre exemplu, în cazul în 

care acest accesoriu este utilizat împreună cu o maşină de 

găurit electrică Maquinas Andrea, conform cu manualul de 

instrucţiuni sau cu pictogramele înscrise pe ambalajul 

original. 

CE14 MAQUINAS ANDREA, S.L. 

Islas cies, 61, 28035 - Madrid, Espana 

 

Pentru informaţii suplimentare asupra produselor RiveDrill 

vizitaţi website-ul www.rivedrill.ro sau contactaţi 

importatorul: 

S.M.MICRA Trading srl, Calea Lugojului 140/5, 307200 – 

Ghiroda, Timis, Romania. Tel. +40-256-220894 

www.micra-trading.com

 

 RiveDrill este marcă înregistrată a Maquinas Andrea, S.L., Madrid, Spania. Toate dreptuile sunt rezervate. Reproducerea 
în întreg sau în parte a acestui document este strict interzisa. 

http://www.rivedrill.ro/

