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Vad är "nitning"?
Nitning är en professionell fästteknik för att sammanfoga 
två arbetsstycken. 
Man kan även förse det ena arbetsstycket med en blindnit-
mutter, som har en invändig gänga, och sedan skruva fast 
det andra arbetsstycket.

Användningsområde och verktyg
Skyltmontering, fastsättning av plåtar, tillbehörsdelar (t.ex. 
spoiler och dekorationslister) för bilar, motorcyklar och cyklar, 
hus- och trädgårdsanordningar, trädgårdsmöbler, läder- och 
skinnprodukter, leksaker.
På svårtillgängliga ställen är nitning ofta enda möjligheten. 
Vid karossmontering används det överallt där svetsning inte 
kan utföras.
Arbetsstycke och nitar ska vid metallförbindelser bestå 
av samma material för att undvika kontaktkorrosion. 
Arbetstyckets material är avgörande för val av lämplig blind-
nit eller blindnitmutter.

Aluminium för aluminiumplåt, zink, textil,  
läder och plast.

Stål för stål, ger stark förbindning.

Koppar för korrosionståliga, elektriskt ledande och  
 lödbara nitförbindningar.

NOVUS-kvalitet i minsta detalj
NOVUS framställer produkter för fästteknik 
av bästa möjliga material och med förstklas-
sig design för säkerhet, komfort och arbets-
glädje. I enlighet med denna filosofi har alla 
anordningar ergonomiska grepp, enkel  
användning och lång livslängd.

NOVUS J-65 AS SPECIAL
Specialblindnittång med extra muttrar: En innergänga  
i niten gör det möjligt att skruva fast saker i blindniten. 
Med 3 munstycken och gängstift, inställningsskruv för 
slagbegränsning, greppsäkring, inklusive monteringsnyckel. 
Garanti: 5 år.
Lämpliga blindnitmuttrar:

För att kunna nita ihop två arbetsstycken, måste materialens 
hållfasthet vara känd. Denna översikt visar vilken blindnit eller 
blindnitsmutter som passar för olika material (beroende på  
axeldiameter och längd).  
K  = Denna storlek betecknas generellt som klämlängd.

Ett tips: 
Vid ihopnitning av mjuka material som läder eller plast ska  
underläggsskivor användas!

1 2 3

Så här enkelt monteras en blindnit
 
 
 
 
 
 
1  Borra hål. Borrhålets diameter ska alltid vara 0,1 mm  

 större än blindnitens diameter!
2  För in blindnitstiftet i munstycket, skjut in genom  

 borrhålet och öppna greppsäkringen.
3  Tryck ihop greppet. Upprepa proceduren tills nitstiftet  

 lossar.
4  Blindniten är fäst.

1 2 3 4

Så här enkelt monteras en blindnitmutter
 
 
 
 
 
 
1  Borra hål. Borrhålets diameter ska alltid vara 0,1 mm  

 större än blindnitmutterns diameter!
2  Skruva fast blindnitmuttern på gängstiftet, 

 tills de sitter ihop. Öppna greppsäkringen.
3  För in blindnitmuttern genom borrhålet och tryck  

 ihop greppet.
4  Fäst ett objekt på blindnitmuttern.

Blindnitmuttrar
1 2 3 4

Blindnitar

Blindnit med innergänga

allmänt till nitning
allmänt till nitning

1  NOVUS J-50 A HOBBY  
 Lätt och smidig, för enklare arbeten.

2  NOVUS J-53 ASC STANDARD
3  NOVUS J-55 ASC PROFESSIONAL  

 Tålig och flexibelt nitverktyg för lågvariga arbeten.

Alla nitverktyg är försedda med 4 munstycken, greppsäkring, 
integrerad/inkluderad monteringsnyckel och returfjäder  
för smidigt arbete med en hand.
 Garanti: 5 år.
Lämpliga nitar:
(NOVUS J-50 A HOBBY fungerar bara med aluminiumnitar)
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            med sänkhuvud
            med sänkhuvud

NOVUS J-60 ASC VARIO-PROFESSIONAL
Blindnittång med 360° vridbart sänkhuvud. Idealisk för att 
komma åt på svårtillgängliga ställen, i synnerhet vid kaross-
montering. Med 4 munstycken, greppsäkring, inklusive monte-
ringsnyckel. Med returfjäder för smidigt arbete med en hand.        
Garanti: 5 år.
Lämpliga blindnitar:

K Klämlängd 

Innergänga
Sätthuvud

Skaft
Fogmaterial

Platt rundhuvud Sänkhuvud 120° Stort huvud

K klämlängd =
nitbar 
materialtjocklek

Fogmaterial
Sätthuvud
Nitdorn
Börbrottställe

Sluthuvud
Fyllsektion
Dornhuvud

Blindnitens uppbyggnad

Blindnitmutterns uppbyggnad

De tre fästhuvudsformerna

Sänkhuvud med 360° vridbarhet!

Generalagent: KARL H STRÖM AB • Verktygsvägen 4 
S-55302 Jönköping • Tel. 036-314240 • Fax 036-314248
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