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RIVI MAGNETICS: CIĄGŁA 
INNOWACYJNOŚĆ OD PONAD 
50 LAT. 

Rivi Magnetics zawsze dąży do szukania 
nowych korzyści, które oferuje swoim 
klientom. Po 50 latach działalności nasz 
dział badawczo-rozwojowy koncentruje 
się na innowacyjnych właściwościach 
aby zaadaptować systemy magnetyczne 
do wymagań Przemysłu 4.0.

Łączność jest słowem kluczowym, 
podstawowym warunkiem 
wprowadzenia tego przemysłowego 
procesu przekształcenia w każdej firmie. 

Korzyści oferowane przez nasze systemy 
mocowania magnetycznego stają się 
teraz wyjątkowo istotne a będą jeszcze 
ważniejsze w najbliższej przyszłości.

RIVI MAGNETICS:
CONTINUOUS INNOVATION, 
FOR OVER 50 YEARS. 

Rivi Magnetics has always been
committed of finding new benefits to 
provide to its customers. After 50 years 
of business, our R&D department is 
focusing on innovative features to 
adapt magnetic systems to the 
requirements of industry 4.0.

Connectivity is the key word, the 
fundamental condition to induce this 
industrial transformation process in 
every company. 

The advantages o�ered by our 
magnetic clamping system are now 
substantial and will be increasingly 
important in the immediate future. 

It can be installed on any type of 
injection press operating a temperature 
from 20 to 240˚C . Through its three 
possible pole configurations (long, 
square and combined), the magnetic 
force generated by the system is 
directed inside the mould to create 
extremely high clamping forces, even in 
small moulds. Since the magnetic field 
uniformly distributed throughout the 
surfece, adhesion between plate and 
mould is perfect and complete which 
significantly reduces production 
discards. 

Może być instalowany na każdym typie 
wtryskarki pracującej w temperaturze od 
20 do 240°C. Dzięki trzem możliwym 
konfiguracjom biegunów (długim, 
kwadratowym i kombinowanym) siła 
magnetyczna generowana przez system 
jest kierowana do wnętrza formy, aby 
wytworzyć ekstremalnie wysokie siły 
mocowania, nawet w małych formach. 
Pole magnetyczne jest równomiernie 
rozłożone na całej powierzchni, 
przyczepność między płytą a formą jest 
perfekcyjna i kompletna, co znacznie 
zmniejsza odrzuty produkcyjne.

TO SYSTEM SZYBKIEGO 
MOCOWANIA FORM DO TWORZYW 
TERMOPLASTYCZNYCH
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IS A SYSTEM FOR THE QUICK 
CLAMPING OF 
THERMOPLASTIC MOULDS.



KORZYŚCI DZIĘKI ŁĄCZNOŚCI

Zdalne połączenie umożliwia łączenie się z 
systemami magnetycznymi z dowolnego 
miejsca na świecie. Korzyści wynikające z 
możliwości monitorowania danych i ciągłego 
utrzymywania kontroli nad systemem będąc 
jednocześnie z dala od urządzenia są 
oczywiste i zrozumiałe, zwłaszcza jeśli chodzi 
o zapobieganie krytycznym lub 
nieprzewidywalnym zdarzeniom.

ZDALNE POŁĄCZENIE

Nasz tele-serwis to dodatkowy atut, 
wynikający z możliwości zdalnego połączenia 
z internetem. Ekspert Rivi Magnetics może 
monitorować w czasie rzeczywistym, 
sprawdzać alarmy i jeśli to możliwe, 
przywracać optymalne warunki pracy 
systemu.
Teleusługa jest zarządzana za pomocą haseł
udostępnianych klientowi, który decyduje o 
poziomach dostępu i uprawnieniach, przy 
zachowaniu całkowicie bezpiecznych 
warunków dla danych. Oszczędność czasu i 
pieniędzy to pozytywna zmienna, która jest 
teraz niezbędna.

TELE-SERWIS

Zdalne połączenie i tele-serwis mają również 
ważne zadanie polegające na zbieraniu 
danych operacyjnych za dany okres. Coraz 
bardziej naglącym celem jest predykcyjna 
interpretacja danych, aby w jak największym 
stopniu chronić fabrykę i produkcję naszych 
klientów.
Nasze magnetyczne systemy mocowania są 
dostępne w różnych wersjach, z których 
każda jest wyposażona we wszystkie 
podstawowe funkcje, z możliwością 
integracji najnowocześniejszej dostępnej 
nam technologii.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

REMOTE CONNECTION

A remote connection allows you to connect to 
magnetic systems from anywhere in the 
world. The advantages of being physically 
distant, deing able to view data and always 
maintaining control over the situation are 
considerable and easily understandable, 
especially in terms of preventing criticalities 
or unpredictable events. 

TELE-SERVICE

Our tele-service is an additional advantage, 
along with the option of a remote internet 
connection.
Expert Rivi Magnetics sta� can perform real-
time monitoring, check alarms and, if 
possible, restore optimal operating 
conditions.
The tele-service is managed through 
passwords shared with the customer, who 
decides the levels of access and 
authorisations, under entirely secure 
conditions for data.
Saving time and money is a positive variable 
that is now essential. 

DATA COLLECTION

The remote connection and tele-service also 
have the important task of collecting 
operation data for a given period.
The increasingly pressing purpose is to 
interpret data in a predictive way to preserve 
the plant and the production of our 
customers as much as possible.
Our magnetic clamping systems are available 
in di�erent versions, each of which is fitted 
with all the basic features, with the option of 
integrating cutting-edge tecnology available 
to us.

BENEFITS OF CONNECTIVITY
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WSZECHSTRONNY SYSTEM
ZNACZĄCO KRÓTSZE CZASY WYMIANY FORM

ŻADNE ELEMENTY MECHANICZNE NIE SĄ POTRZEBNE DO WYMIANY 
FORM

PEŁNE WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI STOŁU MASZYNY

NADAJE SIĘ DO UŻYTKU W CLEAN ROOM'ACH W PRODUKCJI BIOMEDYCZNEJ, 
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

OPERATORZY PRACUJĄ W BEZPIECZNIEJSZEJ I WYGODNIEJSZEJ POZYCJI

NIE WYMAGA MODYFIKACJI ISTNIEJĄCYCH FORM

SIŁA MOCOWANIA PRZENOSZONA JEST JEDNOLICIE NA POWIERZCHNIĘ 
FORMY

MNIEJ NAPRĘŻEŃ WEWNĘTRZNYCH W FORMACH

MNIEJ ODRZUTÓW PRODUKCYJNYCH

WYMIANA FORMY
kompletna w mniej niż 8 minut

Obejrzyj wideo

Mould 
Change
07:49
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A COMPREHENSIVE SYSTEM

SIGNIFICANTLY SHORTER MOULD CHANGE TIMES

NO MECHANICAL EQUIPMENT NEEDED FOR CHANGING MOULDS

COMPLETE USE OF THE SURFACE OF THE MACHINE’S PLATEN

SUITABLE FOR USE IN CLEAN ROOMS IN THE BIOMEDICAL, FOOD PRODUCT

OPERATORS WORK IN A SAFER, MORE COMFORTABLE POSITION

NO MODIFICATION OF EXISTING MOULDS IS REQUIRED

ANCHORING FORCE IS DISTRIBUTED UNIFORMLY

LESS INTERNAL BENDING IN MOULDS

FEWER PRODUCTION DISCARDS

MOULD CHANGE

completed in  less than 8 minutes

Watch the video

Mould 
Change
07:49
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SYSTEM, JEGO OPCJE
THE SYSTEMS, ITS OPTIONS

Długie pola:
- Nadaje się nawet do małych form
- Efekt koncentracji pola
- Siła jest równomiernie rozłożona na dużej powierzchni

Long poles:
- Suitable even for small moulds
- Field concentration e�ect
- Force is distributed uniformly over a large surface

Kwadratowe pola:
- Siłę można ustawić na każdym polu
- Duża siła na wyraźnie określonej powierzchni

Square poles:
- Force can be set on each pole
- Large force over a clearly defined surface

Pola mieszane:
- Siła ustawiona na polu jest połączona dużą elastycznością
        konstrukcji
- Generowana jest duża siła, nawet na małych obszarach
- Maksymalizuje dostępną powierzchnię

Combined poles:
- Force set per pole is combined with great design flexibility
- A strong force es generated, even in small areas
- Maximises available surfaces
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System można wyposażyć w technologię FES (Force 
Evaluation System) do ciągłego monitorowania cyklu pracy 
prasy.
FES działa dynamicznie i jest sterowany za pomocą ekranu 
dotykowego / interfejsu na pulpicie operatora. Można go 
podłączyć zewnętrznie przez Ethernet, co umożliwia zdalną 
pomoc.
Ponadto, jeśli zainstalowanych jest wiele systemów 
magnetycznych, stan różnych systemów może być 
wyświetlany na jednym pulpicie lub pojedynczym tablecie, 
niezależnie od tego, gdzie znajduje się operator.
Precyzyjnie określona grubość 47-55 mm zapewnia 
systemowi większą stabilność mechaniczną, dzięki czemu 
można zastosować magnesy o bardzo wysokiej wydajności, 
które są wystarczająco mocne, aby wytrzymać trudne 
warunki pracy w środowisku przemysłowym, jednocześnie 
utrzymując mocno zamocowaną formę, ograniczając w ten 
sposób odłączanie i przesuwanie, które w innych przypadkach  
często się zdarzają.

TECHNOLOGIA FES FES TECHNOLOGY

Czujniki obecności formy:
- Wyłącznik krańcowy
- czujnik elektroniczny MDS (czujnik przepływu)

Pomiar magnetycznej siły mocowania: 
- System szacowania siły (FES)

Siła na m2: 105 ton (na powierzchni wolnej od otworów i 
obszarów wklęsłych). Zgodny z przepisami 
bezpieczeństwa EN201 i EN289.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA

KAŻDY PRODUKT JEST DOSTARCZANY KOMPLETNY Z 
INSTRUKCJĄ, CE ORAZ DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI

Mould presence sensors: 
- Limit switch
- MDS eletronic sensor (flow sensor)

Measurement of magnetic anchoring force: 
- Force estimation system (FES)

Force per m2: 105 tons (on surface free from holes and 
concave areas). Complies with safety regulations EN201 
and EN289.

SAFETY AND CERTIFICATIONS

EACH PRODUCT COMES COMPLETE WITH MANUALS, 
CE MARK AND DECLARATION OF CONFORMITY.

The system can be equipped with FES (Force Evaluation 
System) technology for constant conitoring of the operating 
cycle of the press. 
FES is dynamic in action and is controlled by a touch-
screen/tablet operator interface. It can be connected 
externally via Ethernet, so remote assistance is possible. 
Furthermore, if multiple magnetic systems are installed, the 
status of the various systems can be displayed on a single 
tablet wherever the operator is located. 
The precisely determined thinkness of 47-55 mm provides the 
system with greater mechanical stability, so thet high-
performance magnets can be used that are powerful enough 
to withstand severe conditions in industrial setting while 
keeping the mould firmly clamped, thus limiting the 
detaching and sliding that otherwise often occur.
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JEDNOSTKI STERUJĄCE: MÓZG SYSTEMU

System magnetyczny M-Tecs P jest 
zarządzany przez innowacyjną 
elektroniczną jednostkę sterującą, która 
spełnia normy EN 201 i EN 289. Jednostki 
sterujące zostały zaprojektowane w sposób 
konserwatywny, aby zapewnić 
bezpieczeństwo poprzez zapewnienie 
sterowników, które są adekwatne dla każdej 
oferowanej funkcji (zgodnie z EN13849-1). 
Niezawodność jest znacznie wyższa niż 
poziom wymagany przez te surowe normy.

CONTROL UNITS: THE BRAIN OF THE SYSTEM

M1C Right

Do stosowania w prasach o małym i średnim tonażu, w 
pełnej zgodności z przepisami bezpieczeństwa.
Szereg zwykle opcjonalnych akcesoriów jest już w zakresie 
dostawy, wraz z odpowiednim interfejsem użytkownika

- Oprócz sygnałów wymaganych przez Euromap 70  
dostępnych jest kilka dodatkowych sygnałów

- Stan sprzętu jest wyświetlany synoptycznie w celu  
natychmiastowej interpretacji  warunków sygnału

- Obsługuje do 2 czujników obecności formy na stronę
- MDS - Czujnik oderwania formy

M1C Right

For use on small and medium-tonnage presses, in full 
compliance with safety regulations. A number of normally 
optional accessories are already included, along with a 
sophisticated user interface

- Several supplementary signals are available, in  
additional to those required by Euromap 70
- Equipment status in displayed synoptically for  
immediate understanding of signal conditions
- Handles up to 2 mould presence sensors per bank
- MDS – Mould detachment sensor

M2C Master

Do stosowania w prasach o średnim tonażu. Pełna gama 
opcjonalnych akcesoriów jest już w zakresie dostawy, wraz z 
ulepszonym interfejsem użytkownika

- PL jest dołączone do obwodu sterującego prądem  
nasycenia magnesu
- Obsługuje do 4 płyt magnetycznych na stronę (4 + 4 do 
rozładunku)
Użytkownik może aktywować i kontrolować zespoły 
magnetyczne przekraczające 240 T.
- Interfejs użytkownika: wyświetlacz z kodami alarmów

M2C Master

For use with average tonnage presses. A complete array of 
optional accessories is already included, along with an 
enhanced user interface

- A PL-e is included for the circuit thet controls magnet 
saturation current
- Handles up to 4 magnetic plates per side (4+4 for  
unloading)
User can activate and control magnetic banks exceeding 
240 T
- User interface: display with alarm codes

The M-Tecs P  magnetic system is 
managed by an innovative eletronic 
control unit that meets EN 201 and EN 289 
standards. The control units were designed 
conservatively to ensure safety by 
providing PLs that are su�cient for each
function o�ered (as per En 13849-1).
Reliability is much better than the level 
required by these stringent standards. 
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JEDNOSTKI STERUJĄCE: MÓZG SYSTEMU
CONTROL UNITS: THE BRAIN OF THE SYSTEM

- ODPOWIADA WSZYSTKIM  NAJNOWSZYM 
        WYMAGANIOM I STANDARDOM
- ŁATWA KONFIGURACJA ZA POMOCĄ 
        DEDYKOWANEJ APLIKACJI
- BARDZO WSZECHSTRONNY, DOSTOSOWYWALNY
        SPRZĘT
-      BARDZO NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
- DIAGNOSTYKA JUST-IN-TIME STANU SYSTEMU:
        ROZSZERZONA POMOC TECHNICZNA 

- FULLY MEETS ALL THE LATEST REQUIREMENTS
        AND STANDARDS
- EASLY CONFIGURED USING A DEDICATED
        SOFTWARE APPLICATION
- HIGHLY VERSATILE, ADAPTABLE EQUIPMENT
- VERY LOW ENERGY CONSUMPTION
- JUST-IN-TIME DIAGNOSTICS OF SYSTEM STATUS:
        ENHANCED HELP DESK

M3C Mega

Do stosowania w prasach o dużym tonażu. Kompletny 
zestaw opcjonalnych akcesoriów  jest już w zakresie 
dostawy, wraz z ulepszonym interfejsem użytkownika.

- PL jest dołączone do obwodu sterującego prądem 
nasycenia magnesu
- Obsługuje do 8 płyt magnetycznych na stronę (8 + 
8 do rozładunku)
- Interfejs użytkownika: ekran dotykowy z kodami  
alarmowymi

M3C Mega

For use with larfe tonnage presses. A complete array 
of optional accessories is already included, along with 
an enhanced user interface

- A Pl-e is included for the circuit that controls  
magnet saturation current
- Handles uo ti 8 magnetic plates per side (8+8 for 
unloading)
- User interface: touch screen display with alarm  
codes
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WERSJA STD (STANDARDOWA)
Wersja standardowa zapewnia podstawowe funkcje, zawsze umieszczone i gwarantowane w każdej 
ofercie:
- Funkcja obecności formy. To funkcja, którą gwarantuje czujnik obecności formy. Działa jako alarm w 
przypadku krytycznych sytuacji i awarii, pozwalając klientowi zarządzać nieprzewidzianymi zdarzeniami i 
chronić prasę przed poważniejszymi problemami.
- Funkcja przegrzania. Funkcję gwarantuje czujnik temperatury. Działa jako alarm w przypadku  
wystąpienia krytycznych sytuacji i awarii, umożliwiając klientowi zarządzanie nieprzewidzianymi 
zdarzeniami i chroniąc prasę przed poważniejszymi problemami. 
- Funkcja oderwania formy. Funkcję gwarantuje czujnik oderwania formy (MDS), który działa w sposób 
predykcyjny przez ciągłe monitorowanie zmian strumienia magnetycznego, zapobiegające krytycznym 
problemom. 

WERSJA TS (TELE-SERWIS)
W zakresie wytycznych Przemysłu 4.0 wraz z funkcjami wersji standardowej 
możemy zapewnić: 
Funkcję łączności: obejmuje dostarczenie ekranu dotykowego który po podłączeniu 
do Internetu umożliwia zdalny dostęp i usługę tele-serwisu.
Krótko mówiąc, usługa tele-serwisu:
- Umożliwia serwisowanie w czasie rzeczywistym przez doświadczony personel 
Rivi Magnetics;
- Eliminuje czas / koszty związane z dostępnością i transferem personelu;
- Zapewnia podgląd alarmów w czasie rzeczywistym;
- Umożliwia edycję / instalację konfiguracji systemu;
- Usługa tele-serwisu jest zarządzana w ramach całkowicie bezpiecznych  
warunków w porozumieniu z klientem, który zarządza poziomami dostępu 
poprzez uprawnienia i hasła chronione.

WERSJA FES (SYSTEM KONTROLI SIŁY)
Jest to wersja ze wszystkimi opcjonalnymi funkcjami, która wraz z funkcjami STD i TS zapewnia:

- Funkcja FES: pozwala oszacować siłę mocowania układu magnetycznego w momencie  
namagnesowania. Wartość szacowana jest obliczana na podstawie rozmiaru konkretnej formy 
mocowanej przez operatora. Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo produkcji i operatorów oraz 
najlepsze warunki w danym środowisku technicznym, w którym działa.
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STD (STANDARD) VERSION 

In terms of Industry 4.0, along with the feature of the standard version, we can 
provide:
o Connectivity feature: it involves the supply of a touch-screen that, when  
connected to the internet, allows for remote access and tele-service.
In a nutshell, the Tele-service:
- Allows for servicing by experienced Rivi Magnetics personnel in real time;
- Eliminates the time/cost involved in personnel availability and transfer;
- Provides a real-time view of alarms;
- Allows you to edit/install system configurations;
- The Tele-service is managed under entirely safe conditions in agreement with 
the customer, who manages access levels through authorisations and shared 
protected passwords.

TS (TELE-SERVICE) VERSION

This is the version with all optional features thet, along with the STD and TS features, provides:

- FES feature: it allows you to estimate the clamping force of the magnetic system at the time of 
magnetisation. The estimate is calculated according to the size of the specific mould inserted by the 
operator. It guarantees maximum safety for production and operators and the best conditions in the 
technical setting where it operates.

FES (FORCE EVALUATION SYSTEM) VERSION

The standard version provides basic features, always placed and guaranteed in each o�er:
- Mould presence feature. This is a feature guaranteed by a mould presence snsor. It acts as an 
alarm in case of criticalities and malfunctions, allowing the customer to manage undoreseen events 
and protect the press from more serious problems.
- Overheating feature. The feature is guaranteed by an overheating sensor. It acts as an alarm in 
the presence of criticalities and malfunctions, allowing the customer to manage unforeseen events 
and protect the press from more serious problems.
- Mould detachment feature. The feature is guaranteed by a mould detachment sensor (MDS),  
which acts in a predictive way through the continous monitoring of the variation of the magnetic 
flux, preventing any critical issues.
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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).

Tworzywa termoplastyczne                                             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
permanentnymi, podgrzewane płyty magnetyczne
z magnesami permanentnymi płyty grzewcze.

Tworzywa 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 Państwa 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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Rivi Magnetics S.R.L Reprezentowany przez INMET -BTH
 www.rivimagnetics.it/pl/home_pl/

E .Mail: biuro@inmetbth.pl
Tel.: +48 32 738 49 49 / +48 32 793 93 70

ul. Jasna 1-5 | PL43-190 Mikołów 

Ogromne know-how technologiczne wypracowane przez 
ponad 50 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 
50 years 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. 


