VÝROBCE A DODAVATEL STROJNÍCH NOŽŮ,
ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

AUTOMOTIVE
ZAČIŠŤOVÁNÍ PLASTŮ

Průmyslové začišťovací skalpely patří do skupiny nejrozšířenějších nástrojů pro začišťování plastových výlisků. V nedávné minulosti
nahradily dříve používané medicínské skalpely s tím, že zejména geometrie ostří, tloušťka a držáky byly přizpůsobeny použití ve výrobě.
Nejčastěji používané typy průmyslových skalpelů a nástrojů na začišťování plastů.

V neposlední řadě to bylo i balení –
zejména bezpečnostní dispensory,
kterými výrobci reagovali na stále
sílící požadavky na bezpečnost
práce v souvislosti s tím, že
významné procento úrazů vzniká
nikoliv při vlastním řezném procesu,
ale při manipulaci s čepelkou,
zejména při její výměně a likvidaci.
S ohledem na to, že nerezová ocel
mimo
oblast
medicíny
a
potravinářského průmyslu nepřináší
obvykle zásadní výhody, byla
nahrazena
uhlíkovou
ocelí,
s obsahem uhlíku od 1% do 1,2%,
což umožnilo dosahovat bez
problémů výrazně vyšší tvrdosti než
u medicínských skalpelů.
Vyšší tvrdost se pochopitelně
odrazila
v lepších
řezných
vlastnostech a podstatně delší
životnosti.

Geometrie ostří, tvrdost a pružnost tak
mohou být v maximální možné míře
přizpůsobeny
předpokládanému
použití, kdy zcela rozdílné požadavky
klade na čepelku začišťování např.
měkkého plastu a naopak začišťování
sendvičového panelu.
Také tvar špičky je vhodné volit
s ohledem na konkrétní využití –
zaoblená špička snižuje riziko poranění
a měla by být zvolena vždy, kdy není
ostrá špička skutečně třeba, např. pro
propichování otvorů apod. I v oblasti
držáků je možné volit typy pro leváky a
praváky,
držáky
s protiskluzovým
povrchem, vhodné
pro
použití
v rukavicích apod. Současným trendem
jsou držáky, které nevyžadují použití
nástroje pro výměnu čepelky.
Samostatnou kapitolou jsou otočné
začišťovací nože NOGA/SHAVIV, které
nabízejí řadu typů pro různé materiály,
tvary výlisků apod.
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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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