
SFS kinnitustarvikute tootja-
na tutvustab teile nee-

te ja neetide montaažiks vajalikke 
tööriistu tootvat ettevõtet GESIPA, 
kes kuulub gruppi SFS intec. Pa-
kume üheskoos terviklahendust 
projekteerimiseks ja neetimi-
seks, samuti kvaliteetseid tööriis-
tu montaažiks ja kiiret teenindust 
Eestis kohapeal. Turustame laias 
valikus käsi-, aku- ja suruõhutöö-
riistu, muutes montaaži lihtsaks, 
kiireks ja turvaliseks.

Neet kui kinnitustarvik oli tun-
tud juba 2700 aastat eKr, kuid te-
ma tormiline areng sai alguse eel-
misel sajandil, kus päris esimestel 
aastatel arendati välja õõnesneet, 
enne Teist maailmasõda leiuta-
ti vedru-löökneet ning sajandi kes-
kel pimeneet, mida praegu tunne-
me tõmbeneedi nimetuse all. Miks 
räägitakse rahvusvaheliselt pime-
needist (blind rivet)? Põhjus peitub 
kinnitusviisis. See tähendab seda, 
et kinnitame needi ühelt poolt tih-
ti nägemata, kuidas see teisel pool 
sulgub, lukustub ja lahenduse kinni-
tamise tagab. 

Kui mehaanilise kinnituse pu-
hul pöörame sageli tähelepanu, mis 
materjalist või tehniliste näitajate-
ga see on, siis praegu on meil neet 
50%-l juhtudest kasutusel piir-
konnas, kus väärtustele ei pööra-
ta tähelepanu ning kinnitus on la-
hendus, et materjalid kuidagi kiirelt 
kinni saada. Siinkohal toome välja 
mõningad parameetrid, mida pime-
neetide korral jälgida tuleks. Õige 
neediava läbimõõt on needi läbi-
mõõt pluss 0,1 mm ning õige nee-
di pikkus standardpimeneedi korral 
on kinnitatavate materjalide kogu-
paksus pluss needi läbimõõt. 

Peale standardvalikuga neeti-
de pakub GESIPA järgmiseid või-
malike tunnusjooni: 
 kõik spindlid on piisava pikkuse-
ga, et tagada tulemuslik montaaž 
sügavates piirkondades, kus on 
vajalik kasutada needipüssi otsa-
ku pikendust kuni 10 mm;
 spindli pea on õige läbimõõduga 
ning pärast montaaži lukustatud 
needi kehasse, mis garanteerib, 
et kinnitatud neet ei tuleks vibrat-
sioonikeskkonnas lahti ja spind-
li pea ei kukuks välja, mille tule-
musel kaotataks toote tehnilised 
väärtused. See lisaväärtus on va-
jalik elektroonika- ja ventilatsioo-
nitööstuses, samuti laeva-, auto- 
ja treileritööstuses;
 kõik spindlid on spetsiaalse pinna-
kattega. See kindlustab puhta töö-
piirkonna ning väiksema hooldus-
kulu kasutatavatele tööriistadele;

 spindli katkevuspunkt on mää-
ratud piirkonda, kus on arvesta-
tud needi keha pikkusega: mi-
da pikem on neet, seda pikem 
osa spindli pea varrest jääb nee-
di sisse pärast montaaži peitu. 
See kindlustab spindli katkemi-
se pärast ühte tööriistakäiku ning 
tagab struktuurneedile kestva ja 
kõrge tehnilise väärtuse lõikel pä-
rast montaaži.
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Standardiga EN ISO 14589 (DIN 7337) on pimeneetidele 
määratud järgmised tunnusjooned: 
 needi keha läbimõõt, 
 needi montaažiava läbimõõt, 
 miinimum lõike- ja tõmbetugevus, 
 kinnitushaarde ulatus,
 needimaterjalide tüübid (mis on lubatud spindli ja 

needi keha omavahelisel kombineerimisel). 


