VÝROBCE A DODAVATEL STROJNÍCH NOŽŮ,
ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

APLIKÁTORY PRO NANÁŠENÍ KAPALIN
SKLO, GUMA, PLAST, KOV, DŘEVO,

Nabízíme širokou řadu aplikátorů pro nanášení kapalin, například odmašťovače, aktivátoru, primeru, lepidla atd., na téměř libovolný
povrch – sklo, kov, plast, gumu, dřevo. Aplikátory přinášejí do výrobního procesu především vyšší produktivitu a kvalitu. Mezi jejich
hlavní výhody patří přesně ohraničená aplikace chemikálie, precizní opakovatelnost a minimální požadavky na zaškolení obsluhy.
Aplikátory jsou vyrobeny s důrazem na maximální chemickou odolnost, životnost a přesnost nanášení kapaliny. Současně jsou
opatřeny vnitřním závitem, takže je prakticky vyloučeno nechtěné uvolnění a rozlití kapaliny. Základní kruhová a obdélníková
provedení jsou skladem, speciální tvary vyrábíme na zakázku. K dispozici jsou filcové tampóny a tampóny z PU pěny, průtok kapaliny
lze regulovat volbou vhodného průměru plnicího otvoru.
Přednosti aplikátorů:





přesně ohraničené nanášení kapalin v různých šířkách;
konzistentnost a opakovatelnost nanášení
snadná aplikace kapalin
zvýšená produktivita práce

Použití aplikátorů je typické zejména pro automobilový průmysl a stavebnictví, ale uplatnění nacházejí v řadě dalších průmyslových
odvětví.
Nejčastěji dodávané závitové aplikátory
kruhového typu ve standardních
průměrech 8-22 mm

Aplikátory bočního typu pro přesnou aplikaci
kapaliny

Zakázkové typy aplikátorů dle požadavků
zákazníka v různých rozměrech

Náhradní filcové tampony ze 100 % vlny,
v průměrech od 8-22 mm

PUR tampony s vyšší propustností

Závitové lahvičky pro kapaliny
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V SORTIMENTU SPOLEČNOSTI
TECHNI TRADE
DÁLE NALEZNETE

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

PRŮMYSLOVÉ STROJNÍ ČEPELE

Kompletní sortiment bezpečnostních nožů,
držáků čepelí a skalpelů, které splňují
zvýšené nároky na pracovní výkon a
efektivitu.

PRŮMYSLOVÉ NŮŽKY NA TECHNICKÉ TEXTÍLE

Široký sortiment průmyslových čepelí pro
strojní i ruční aplikace z různých materiálů
(jako jsou nerezová ocel, uhlíková ocel,
karbid wolframu, keramika) a s různými
druhy povlaků (TiN, PTFT, DLC)

OHRAŇOVACÍ OTOČNÉ A KERAMICKÉ NÁSTROJE

Široký sortiment ručních i elektrických nůžek
na technické textilie jako jsou Kevlar,
Twaron, Dyneema, PBO, skelná a aramidová
vlákna.

BOČNÍ KLEŠTĚ A TERMOKLEŠTĚ NA PLASTY
Boční i čelní kleště na plasty a plastové
přetoky, termokleště vč. příslušných
komponentů pro precizní odstraňování
vtoků plastových výlisků.

KLOUBOVÉ HADICE LOC LINE

Kompletní
sortiment
odjehlovacích
nástrojů a škrabáků NOGA a SHAVIV pro
opracování kovů a začišťování plastů,
včetně všech dostupných rukojetí.

STROJNÍ NOŽE
Strojní nože vlastní výroby, nože do robotů
i nože vyráběné na zakázku dle požadavků
zákazníka.

TAVNÉ ŘEZAČKY / ODPOROVÉ NOŽE

Kompletní
sortiment
komponentů
kloubových hadic z kvalitního tvrzeného
Acetal-Copolymeru, chemicky odolného vůči
ropným produktům, chladícím kapalinám a
běžným chemikáliím.

SORTIMENT SPOLEČNOSTÍ OLFA A KDS
Kompletní sortiment odlamovacích nožů,
řezáků, skalpelů, bezpečnostních nožů a
řezacích podložek vhodných nejenom pro
grafická studia.

Tavné řezačky a široký sortiment čepelí
pro řezání PVC, polystyrenu a dalších
termoplastických
materiálů,
pro
zatavování a odstraňování otřepů, řezání
fólií, apod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Příslušenství k čepelím a držákům, jako
jsou bezpečnostní boxy na použité čepele,
držáky čepelí, náhradní díly a kryty nožů, a
další.
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