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A tangible, safe and dynamic 
philosophy that allows the 
maximization of the production 
capacity in terms of profitability 
and absolute safety of the 
operator. Rivi Magnetics doesn't 
only introduce to you a product or 
a service, but also a tailored 
solution based on yuor needs

Widoczna, bezpieczna i 
dynamiczna filozofia, która 
pozwala na maksymalizację 
zdolności produkcyjnych w 
zakresie rentowności i 
absolutnego bezpieczeństwa 
operatora. Rivi Magnetics to nie 
tylko wprowadzenie produktu lub 
usługi, ale także rozwiązanie 
dostosowane do Państwa 
potrzeb.
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M-Tecs W is a complete range of permanente magnetic  
plates for machine tools and grinding units. It is flexible 
and suitable for any kind of machining center. It is 
designed to provide flexibility and high magnetic 
clamping force. The structure of M-Tecs W magnetic  
modules, that since many years is know and appreciated 
in the machining industry, is synonym of high density
magnetic field, therefore high specific clamping foces. 
Distributed optimally across the useful surface, the force 
allows the pieces to be positioned in many di�erent ways 
and ensure e�cient, uniform clamping. The possibility to 
work with very low tolerances and at the same time reduce 
wear on the tools becomes an achievable reality with the 
M-Tecs W magnetic modules. Without the typical support  
of traditional clamping systems, the working surface and 
the spindle storke can be fully exploited. Complete 
accessibility to 5 out of 6 sides drastically reduces the need 
to reposition the piece during processing. 
The structure of the magnetic modules M-Tecs W in  
monolithic and ensure high strength and reliability in 
time. The M-Tecs W magnetic modules are available in  
various sizes to meet your application needs. Large and 
small pieces can be machined quickly and anchored 
securely.

CZY SYSTEM M-TECS W MOŻE 
ZMAKSYMALIZOWAĆ PAŃSTWA ZDOLNOŚCI 
PRODUKCYJNE?

M-Tecs W to pełna gama płyt magnetycznych z magnesami 
permanentnymi do mocowania w obróbce skrawaniem i 
szlifowaniu. Jest elastyczny i nadaje się do każdego rodzaju 
centrów obróbczych. Został zaprojektowany, aby zapewnić 
elastyczność i dużą magnetyczną siłę mocowania. 
Konstrukcja modułów magnetycznych M-Tecs W, która od 
wielu lat jest znana i ceniona w branży obróbki skrawaniem, 
jest synonimem pola magnetycznego o dużej gęstości, a tym 
samym dużych właściwych sił mocujących. Rozłożona
optymalnie na użytecznej powierzchni siła umożliwia 
pozycjonowanie elementów na wiele różnych sposobów i 
zapewnia wydajne, równomierne mocowanie. Możliwość 
pracy z bardzo niskimi tolerancjami i jednoczesnym 
zmniejszeniem zużycia narzędzi staje się osiągalną 
rzeczywistością dzięki modułom magnetycznym M-Tecs W. 
Bez typowego wsparcia tradycyjnymi systemami mocowania 
można w pełni wykorzystać powierzchnię roboczą i skok 
wrzeciona. Pełna dostępność do 5 z 6 stron wyraźnie 
zmniejsza potrzebę zmiany pozycji elementu podczas 
obróbki. Struktura modułów magnetycznych M-Tecs W jest 
monolityczna i zapewnia wysoką wytrzymałość i 
niezawodność w czasie użytkowania. Moduły magnetyczne 
M-Tecs W są dostępne w różnych rozmiarach, aby spełnić 
wymagania aplikacji. Duże i małe elementy można szybko 
obrabiać i bezpiecznie zamocować.

IL SISTEMA M-TECS W PUÒ MASSIMIZZARE 
LA CAPACITÀPRODUTTIVA?
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JAKIE SĄ WERSJE PRODUKTÓW?

POLAR 50

Zaprojektowane z kwadratowymi polami 
o wymiarach 50x50 mm, systemy te 
charakteryzują się dużym rozkładem sił 
na powierzchni roboczej. Szczególnie 
wskazany do detali o zmniejszonej 
powierzchni i małej grubości. Istnieje 
możliwość zaprojektowania wersji 
wielokanałowych dla szerokich 
powierzchni roboczych. Każdy biegun 
jest w stanie wygenerować siłę 350 daN.

POLAR 70

Zaprojektowane z kwadratowymi polami 
70x70 mm, systemy te charakteryzują się 
dużą głębokością wnikania pola 
magnetycznego wewnątrz obrabianych
elementów. Idealnie nadają się do 
mocowania elementów o dużych lub 
nierównych powierzchniach i dużej 
grubości dzięki możliwości zastosowania 
przedłużek biegunowych. Każdy biegun 
jest w stanie wygenerować siłę 750 daN.

MOON

Prosta konstrukcja i absolutna 
niezawodność magnetyczna to główne 
cechy tego produktu. Te cechy 
sprawiają, że jest to idealne 
rozwiązanie dla każdego wymiaru 
szlifierki.

POLAR 50

Designed with 50x50 mm square poles, 
these systems are characterized by an 
high force distribution across the work 
surface. Particulary indicated for 
workpieces with reduced surface area 
and low thickness. It is possible to 
design multichannel version for wide 
work surfaces. Each pole is able to 
generate a 350 daN force.

POLAR 70

Designed with 70x70 mm square poles, 
these systems are characterized by an 
high penetration depth of the magnetic 
field inside the workpieces. They are 
ideal for clamping of piece with large or 
uneven surfaces and high thicknesses 
thanks to the possibility to employ 
polar extensions. Each pole i able to 
generate a 750 daN force. 

MOON

A simple design and an absolute 
magnetic reliability are the main 
features of this product.
These characteristics make it the ideal 
solution for any dimension of grinding 
machine.

WHAT ARE THE PRODUCT 
VERSIONS?

Modułowe płyty magnetyczne o zmiennym 
położeniu, do obrabiarek
Modular magnetic plates with variable 
positioning for machine rools
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KTO KONTROLUJE SYSTEM? WHO CONTROLS THE SYSTEM?
System magnetyczny Rivi 
Magnetics jest kontrolowany przez 
jednostkę sterującą MTM / MTR, 
który umożliwia obsługę jednej i 
wielu płyt. Jednostka sterująca 
została zaprojektowana tak, aby 
umożliwić podłączenie sygnału 
bezpieczeństwa, który nie pozwala 
na uruchomienie maszyny, jeśli 
płyta nie jest prawidłowo 
namagnesowana. Cykl 
namagnesowania i 
rozmagnesowania jest sterowany
za pomocą pilota zdalnego 
sterowania. Proces trwa 1/2 
sekundy; jest to jedyny etap, na 
którym wykorzystywana jest 
energia elektryczna. Każda 
jednostka sterująca (do 8 
standardowych kanałów) jest 
wyposażona w czujnik mocy, który 
mierzy ilość pobieranego prądu.

Rivi Magnetics' magnetic system is 
controlled by the MTM/MTR 
control unit that allows the 
operation of single and multiple 
plates. The control unit has been 
designed to permit the connection 
of a safety signal that does not 
allow the  machine to start if the 
plate is not corrctly magnetized. 
The magnetization and 
demagnetization cycle is 
controlled by a remote controller. 
The process takes 1/2 seconds to 
be completed; this is the only stage 
where electric energy is employed. 
Each control unit (up to 8 standard 
channels) is provided with a power 
sensor that measure the amount 
of current absorbed.

DANE TECHNICZNE

Pole d Siła A (mm) B (mm) C (mm)

50 350 daN
od 250 do

610
od 310 do

1000
55

70 750 daN
od 235 do

575
od 235 do

975
67

Wymiar

TECHNICAL DATA

Pole d  Strength A (mm) B (mm) C (mm)

50 350 daN
250 to

610
310 to

1000
55

70 750 daN
235 to

575
235 to

975
67

Dimensions
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RIVI MAGNETICS NA ŚWIECIE
RIVI MAGNETICS WORLDWIDE
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OBSŁUGUJEMY  NASTĘPUJĄCE BRANŻE:
WE WORK IN THE FOLLOWING AREAS:

Solutions optimising the production capacities of 
presses with three types of specific technology: 
square pole, long pole, combined pole 
(square+long).

Rozwiązania optymalizujące możliwości 
produkcyjne pras w ramach trzech typów specjalnej 
technologii: pola kwadratowe, pola podłużne, pola 
mieszane (kwadratowe + podłużne).

Termoplastyka                                                                      Thermoplastic

World leader in this sector, our system are patented 
for high temperatures: permanent magnetic plates, 
heated permanent magnetic plates and heated 
plates.

Światowy lider w tym sektorze, nasze systemy są 
opatentowane do zastosowań w  wysokich 
temperaturach: płyty magnetyczne z magnesami 
permanentymi, podgrzewane płyty magnetyczne z 
magnesami permanentymi i płyty grzewcze.

Termoutwardzalne / guma                                               Thermosetting-rubber

Łatwy w użyciu, bezpieczny i szybki, 
odpowiadający wszystkim wymaganiom i 
potrzebom w zakresie optymalizacji wymiany 
narzędzi.

Easy to use, safe and rapid, responding to all 
requirements and needs for optimising mould 
changes.

Przetwórstwo blachy                                                          Metal stamping

Wszechstronność dla wszystkich rodzajów stacji 
roboczych i duża magnetyczna siła mocowania 
sprawiają, że ta gama systemów jest dostosowana 
do wszystkich Państywa potrzeb.

Versatility for all kinds of workstations and high 
magnetic clamping force make this range of 
systems suited to all your needs.

Obróbka mechaniczna                                                        Machine tool

Dzięki ponad 45-letniemu doświadczeniu jesteśmy 
znani jako liderzy w branży, eksperci od płyt 
magnetycznych.

With over 45 years of experience, we are renowned 
as sector leaders, the magnetic plates experts.

Ceramika                                                                                Ceramic
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Ogromne know-how technologiczne wypracowane przez 
ponad 45 lat doświadczenia, umiejętności zdobyte w 
różnych sektorach rynku i kultura korporacyjna, która 
kładzie duży nacisk na innowacje, to mocne strony RIVI 
MAGNETICS.
Elastyczność w projektowaniu i produkcji umożliwia 
firmie tworzenie niestandardowych rozwiązań dla 
szerokiego zakresu zastosowań. Nasze rozwiązania mogą 
sprostać szczególnie wysokim wymaganiom, które mogą 
mieć charakter indywidualny, nie odbiegając od 
ustalonych standardów.
Dzięki naszym umiejętnościom w zakresie obsługi w  
relacjach biznesowych oraz wysokiemu poziomowi wiedzy 
technologicznej, jaką zdobyliśmy, zapewniamy klientom 
kompleksową obsługę, począwszy od przyjęcia 
zamówienia, a skończywszy na obsłudze posprzedażowej

Great technological know-how developed over more than 
50years of experience, skills acquired in di�erent market 
sectors and a corporate culture than place strong 
emphasis on innovation are the strong points of RIVI 
MAGNETICS. 

Flexibility in design and production enables the company 
to creat customised solutions for a wide range of 
applications. Our solutions can meet particulary intricate 
requirements that are purely and typically ad-hoc, 
without departing from established standards.

Thanks to our skill in handling business relationships and 
the high level of technological know-how we have gained, 
we provide customers with comprehensive service that 
starts when the order is received and ends with after-sales 
service. 

www.rivimagnetics.it
Info@rivimagnetics.it

Tel. +39 0536 800 888 - +39 0536 800 824 
Production Headquarters: Via Pordoi 19, 41049 Sassuolo MO Italy

Commercial Headquarters: Viale Monginevro 19, 41049 Sassuolo MO Italy
 


