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VÝROBCE A DODAVATEL STROJNÍCH NOŽŮ,  

ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ  
A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU 

 

 
 
 

BOČNÍ A ČELNÍ KLEŠTĚ NA PLASTY 
 

Nabízíme vysoce výkonné a kvalitní kleště a termokleště japonské společnosti Muromoto Tekko, vhodných pro začišťování plastových 
výlisků 
 
Výběr z některých typů: 

 
 

Náhled 
kleští 

Popis Náhled 
Termokleští 

Popis 

 

Indukčně kalené čelní kleště pro 
bezezbytkové odstraňování vtoků 
plastových výlisků na těžko 
přístupných místech. 

 

 
Speciální typ čelních a bočních 
termokleští je určen pro výrobní 
aplikace, v nichž je začišťování 
plastových přetoků a výrobních 
nedokonalostí častým jevem. 
 
Díky nastavitelné teplotě kleští 
lze efektivně zamezit 
nechtěnému přepalování plastů a 
poškození výrobku. 
 
Termokleště zvyšují kvalitu 
opracování a snižují sílu, 
potřebnou k začišťování výrobků. 
Kromě kvality výroby přispívají 
k vyšší produktivitě a významně 
snižují riziko zdravotních 
komplikací v důsledku namáhání 
svalů ruky a  zápěstí. 
  
Ke všem typům termokleští je 
nutné dokoupit adaptér a 
transformátor. 

 

Boční kleště s listovou pružinou a 
kuželovou špičkou pro opracování 
kabelových kanálů. Úhel čelistí je 
87°. 

 

 

Boční kleště pro odstraňování 
vtoků plastových výlisků s úhlem 
čelistí 10°. 

 

 

Boční kleště pro odstraňování 
vtoků plastových výlisků na těžko 
přístupných místech s úhlem 
čelistí 87°. 

 

 

Boční kleště pro odstraňování 
vtoků plastových výlisků na těžko 
přístupných místech s úhlem 
čelistí 35°. 
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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.  

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) 

PRŮMYSLOVÉ NŮŽKY NA TECHNICKÉ TEXTÍLE OHRAŇOVACÍ OTOČNÉ A KERAMICKÉ NÁSTROJE 

 

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

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

TAVNÉ ŘEZAČKY / ODPOROVÉ NOŽE STROJNÍ NOŽE 

 

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

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

APLIKÁTORY RŮMYSLOVÝCH KAPALIN KLOUBOVÉ HADICE LOC LINE 

 

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

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

SORTIMENT SPOLEČNOSTÍ OLFA A KDS  PŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 

 

Kompletní sortiment odlamovacích nožů, 
řezáků, skalpelů, bezpečnostních nožů a 
řezacích podložek vhodných nejenom pro 
grafická studia. 
 

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. 


