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КАТАЛОГ
ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ
ГАЙКИ І ШПИЛЬКИ

ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ГАЙКИ І ШПИЛЬКИ
Заклепувальні гайки і шпильки – це універсальний спосіб створення внутрішньої і зовнішньої різьб в деталях, незначна товщина яких не
дозволяє нарізати в них різьблення. Вони використовуються в багатьох галузях: автомобілебудування, приладобудування, при виробництві
металевих меблів, сейфів, човнів, катерів, в сільськогосподарському машинобудуванні, в будівництві і т.д. Також використовуються в тих
галузях промисловості, де є постійна підвищена вібрація (у виробництві металоконструкцій, транспортерів, вантажівок). Перевага клепальних
гайок - односторонній доступ, необхідний для їх встановлення. Це важливо при роботі в місцях, де доступ зі зворотного боку важкий або взагалі
неможливий (деталі автомобіля, приладобудування, квадратні та прямокутні труби, приварні швелери. На відміну від приварювання гайок, болтів
і шпильок, при використанні заклепувальних гайок і шпильок деталі не піддаються температурному впливу, не порушуються вимоги екології, не
пошкоджується поверхня деталі, не потрібна подальша обробка поверхні.

ПРОЦЕС ВСТАНОВЛЕННЯ:
Спочатку клепальну гайку накручують на мундштук інструменту, а потім встановлюють її в заздалегідь підготовлений отвір. При цьому в місці
перерізу гайки утворюється буртик. Після встановлення мундштук викручується з гайки і заготівка готова до подальшої обробки.
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1.

Заклепувальна гайка - різьбовий заклепувальний елемент, який має в своїй конструкції бортик і розклепувальну частину (тіло), яка за допомогою спеціального інструменту (заклепувального пістолета)
витягується (розклепується) і створює нерозривне заклепкове з’єднання в листовому матеріалі. Гайки-заклепки, у порівнянні з розвальцювальним і запресовочним кріпленням, мають більш високі
значення зусиль на проворот і відрив, тому застосовуються у випадках підвищених навантажень, при
монтажі в товсті листові матеріали.

2.

Гвинтова заклепка (заклепувальна шпилька) - це різьбова шпилька, основа якої заклепується в матеріал заготовки. Для встановлення використовується заклепувальний інструмент з насадкою у вигляді
гайки. Гвинтова заклепка працює за тим же принципом, що і звичайна різьбова. Нижня частина деформується, утворюючи буртик зі зворотного боку заготовки. Заклепувальна шпилька використовується
для створення зовнішнього нарізного сполучення на тонких аркушах металу. Її зручно використовувати,
якщо не можна застосувати зварювання.

3.

Розщеплена заклепувальна гайка дозволяє збільшити площу притиснення деталей, що з’єднуються,
тим самим підвищуючи міцність монтажу. Оскільки тиск розподіляється по більшій площі, даний вид
заклепки ідеальний для використання в тонких і пухких матеріалах різної товщини. Для встановлення
заклепки не потрібно виготовлення точних по діаметру отворів, оскільки вона пристосовується до отворів різної ширини. Внутрішня різьба приймає стандартні метричні гвинти, що дозволяє створювати
монтажні вузли на тонких і пухких заготовках.

4.

Пелюсткова заклепка створює велику площу притиснення матеріалу із зворотного боку, тому її простіше
підібрати по довжині, ніж звичайну гайку. Заклепка має прорізи на корпусі, тому при витягуванні корпус розкривається і притискає поверхню. Завдяки високій міцності монтажу потрібна менша кількість
заклепкок, що скорочує час встановлення і витрати. Найперше пелюсткова заклепка застосовується для
установки в пухкі і м’які матеріали.

5.

Неопренові заклепки не вимагають спеціального інструменту для їх встановлення. Для роботи з ними
потрібні звичайна викрутка і стандартний метричний гвинт. Водночас працюють вони по тому ж самому
принципу, що і звичайна заклепка. При викручуванні гвинта заклепка стискається і її нижня частина
впирається в матеріал заготовки. Можливо багаторазове використання гумової заклепки. Після демонтажу вона набуває первинної форми і знову готова до встановлення. Неопренова заклепка стійка до
вібрацій, завдяки пружності неопрена. У приладобудуванні популярна завдяки її здатності до ізоляції.
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ГАЙКИ І ШПИЛЬКИ
Заклепувальна гайка з кільцевим пласким буртиком
(M3, М4, М5, М6, М8, М10, M12, М16)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь / нержавіюча сталь / алюміній
Корпус
з рифленням
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
M3 / М4 / М5 / М6 / М8 / М10 / M12 / М16
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Сертифікати
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у
випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або
пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепувальна гайка з потайним буртиком
(M3, М4, М5, М6, М8, М10, M12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь / нержавіюча сталь / алюміній
Корпус
з рифленням
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
M3 / М4 / М5 / М6 / М8 / М10 / M12
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепувальна гайка з малим потайним буртиком
(M3, М4, М5, М6, М8, М10, M12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
Корпус
Кількість в упаковці
Оптова упаковка
Різьба
Сертифікати

оцинкована сталь / нержавіюча сталь / алюміній
з рифленням
250 шт
5000 шт
M3 / М4 / М5 / М6 / М8 / М10 / M12
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS

Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепка-гайка закрита з пласким буртиком
(M3, М4, М5, М6, М8, М10)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь / нержавіюча сталь
Корпус
герметичний, з рифленням
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
M3 / М4 / М5 / М6 / М8 / М10
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ГАЙКИ
Заклепувальна гайка закрита з потайним буртиком
(M3, М4, М5, М6, М8, М10)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь / нержавіюча сталь
Корпус
герметичний, з рифленням
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
M3 / М4 / М5 / М6 / М8 / М10
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Сертифікати
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку,
якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний
заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепувальна гайка закрита з малим потайним буртиком
(М5, М6, М8, М10)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь / нержавіюча сталь
Корпус
герметичний, з рифленням
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
М5 / М6 / М8 / М10
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепувальна гайка напівшестигранна з пласким буртиком
(М4, М5, М6, М8, М10)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
Корпус
Кількість в упаковці
Оптова упаковка
Різьба
Сертифікати

оцинкована сталь / нержавіюча сталь
напівшестигранний
250 шт
5000 шт
М4 / М5 / М6 / М8 / М10
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS

Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепувальна гайка напівшестигранна з малим потайним
буртиком (М4, М5, М6, М8, М10)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь / нержавіюча сталь
Корпус
напівшестигранний
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
М4 / М5 / М6 / М8 / М10
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ГАЙКИ
Заклепувальна гайка шестигранна з пласким буртиком
(М4, М5, М6, М8, М10, М12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь
Корпус
шестигранний
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
М4 / М5 / М6 / М8 / М10 / М12
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Сертифікати
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку,
якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний
заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепувальна гайка шестигранна з малим потайним
буртиком (М4, М5, М6, М8, М10, М12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь
Корпус
шестигранний
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
М4 / М5 / М6 / М8 / М10 / М12
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Заклепка різьбова (гайка-заклепка) – кріплення з внутрішньою метричною різьбою, що має рифлену поверхню на тілі і буртику. Використовується у випадку, якщо доступ до кріплення елемента деталі є тільки з одного боку. Для встановлення заклепувальної гайки «бонки» необхідний ручний або пневмогідравлічний заклепувальний інструмент «боночник»

Заклепка-гайка розщеплена «GO-SPLIT» (М6, М8, М10)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь
Корпус
з прорізом
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
М6 / М8 / М10 / М12
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Має великий діапазон розмірів деталей, що затискаються; автоматичне регулювання під товщину матеріалу, зручне стиснення; чудово підходить для роботи
з пластиком, тонким листовим металом або порожнистим профілем, а також у випадках, де необхідна висока сила витягування; висока стійкість різьблення.
Розщеплена клепальна гайка дозволяє збільшити площу притиснення матеріалу, що з’єднується, тим самим підвищуючи міцність монтажу. Оскільки тиск
розподіляється по більшій площі, даний вид заклепки ідеальний для використання в тендітних і пухких матеріалах різної товщини.

Заклепка-гайка пелюсткова «GO-FOUR» (М4, М5, М6, М8)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь
Корпус
з прорізом
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
М4 / М5 / М6 / М8
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Сертифікати
Має великий діапазон розмірів деталей, що затискаються; автоматичне регулювання під товщину матеріалу; чудово підходить для роботи з тонкими,
м’якими, ламкими і крихкими матеріалами, такими як пластик або листовий метал; високий крутний момент, особливо на грубих металевих поверхнях;
швидка і проста збірка.Пелюсткова заклепка створює велику площу притиснення матеріалу із зворотного боку, тому її простіше підібрати по довжині, ніж
звичайну гайку. Заклепка має прорізи на корпусі, тому, при витягуванні, корпус розкривається і притискає поверхню. Завдяки високій міцності монтажу
потрібна менша кількість заклепок, що скорочує час встановлення і витрати.
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ГАЙКИ
Неопренова втулка з внутрішньою різьбою
(М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
неопрен
Корпус
вкритий неопреном
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
M3 / М4 / М5 / М6 / М8 / М10 / М12
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Заклепка EPDM (неопренова) - з’єднання матеріалів можливе тільки з одного боку; чудово підходить для скріплення металу і пластика; висока еластичність і
поглинання вібрації, захист від корозії; не проводить електричний струм; витримує температури від -30°С до +80°С.
Неопренові заклепки не вимагають спеціального інструменту для їх встановлення. Для роботи з ними потрібні звичайна викрутка і стандартний метричний
гвинт. Водночас працюють вони по тому ж самому принципу, що і звичайна заклепка. При викручуванні гвинта заклепка стискається і її нижня частина
впирається в матеріал заготовки. Після демонтажу вона набуває первинної форми і знову готова до встановлення. Неопренова заклепка стійка до вібрацій,
завдяки пружності неопрена. У приладобудуванні популярна завдяки її здатності до ізоляції.

Заклепувальна шпилька GO-BOLT
(М4, М5, М6, М8)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Матеріал
оцинкована сталь
Корпус
з рифленням
Кількість в упаковці
250 шт
Оптова упаковка
5000 шт
Різьба
М4 / М5 / М6 / М8
Сертифікати
TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Болтова заклепка GO-BOLT - зовнішня різьба може використовуватися для скріплення матеріалу гайкою; чудово підходить для тонких листів з різних матеріалів; з’єднання матеріалу можливо тільки з одного боку; Не деформується, і не змінює кольору металу, як відбувається зі звареним болтом або гайкою.
Гвинтова заклепка - це різьбова шпилька, основа якої заклепується в матеріал заготовки. Для установки використовується заклепувальний інструмент з
насадкою у вигляді гайки. Гвинтова заклепка працює за тим же принципом, що і звичайна різьбова. Нижня частина деформується, утворюючи буртик зі
зворотного боку заготовки. Заклепувальна шпилька використовується для створення зовнішнього нарізного сполучення на тонких аркушах металу. Її зручно
використовувати, якщо не можна застосувати зварювання.
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