VÝROBCE A DODAVATEL STROJNÍCH NOŽŮ,
ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

AUTOMOTIVE

ČEPELE A NÁSTROJE PRO VÝROBU AUTOSKEL
Nejčastěji používané typy průmyslových čepelí a nástrojů:

Uvedené průmyslové čepele
využívají osvědčené kombinace
materiálů, tepelného zpracování
a geometrie ostří, a patří mezi
jedny z nejčastějších čepelí
používaných v automobilovém
průmyslu.
Čepele jsou obvykle broušeny
pod dvěma, nebo třemi úhly.
Broušení pod dvěma úhly
zaručuje
optimální
poměr
ostrosti a životnosti čepele.
Broušení
pod třemi úhly
zaručují maximální přesnost řezu
a ostrost.
Fasety čepelí pro ruční práce jsou
vyráběné obvykle z oceli, jejíž
výhodou je vysoká pevnost.
Pokud je zapotřebí čepel
nepatrně tvarovat ve prospěch
ořezávaných částí, pak jsou
alternativou čepele hliníkové.
Účinnou
alternativou
ke
klasickým ocelovým čepelkám
jsou čepele plastové. Jsou určeny
pro škrábání
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Plastové čepelky jsou vyrobeny z
kvalitního plastu, který je odolný
chemikáliím a rozpouštědlům.
Plastové čepelky jsou boustranné,
takže na rozdíl od ocelových
čepelek
s
fazetou
mají
dvojnásobně větší řeznou plochu.
Pro prodloužení životnosti, snížení
řezného odporu a zvýšení
účinnosti řezání čepelemi jsou
nezřídka využívány i technické
povlaky, mezi které patří TiN
(nitrid titanu) a DLC (tzv. umělý
diamant)
Průmyslové čepele dodáváme
převážně ve velkokapacitních
baleních a bez individuální
ochrany
ostří,
aby
byly
eliminovány ztrátové časy při
výměně nástroje.
Ke všem čepelkám nabízíme
vhodné ruční držáky a potřebné
příslušenství,
jako
jsou
bezpečnostní boxy na použité
čepele.

V SORTIMENTU SPOLEČNOSTI
TECHNI TRADE
DÁLE NALEZNETE

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

PRŮMYSLOVÉ NŮŽKY NA TECHNICKÉ TEXTÍLE

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

BOČNÍ KLEŠTĚ A TERMOKLEŠTĚ NA PLASTY

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

OHRAŇOVACÍ OTOČNÉ A KERAMICKÉ NÁSTROJE

Boční i čelní kleště na plasty a plastové
přetoky, termokleště vč. příslušných
komponentů pro precizní odstraňování
vtoků plastových výlisků.

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

APLIKÁTORY RŮMYSLOVÝCH KAPALIN
Aplikátory průmyslových kapalin vlastní
výroby pro přesně ohraničené aplikace,
zajišťující vysokou efektivitu výkonu.

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
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

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

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

KOMPLETNÍ SORTIMENT SPOLEČNOSTI TECHNI TRADE S.R.O. NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
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