VÝROBCE A DODAVATEL STROJNÍCH NOŽŮ,
ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

PRŮMYSLOVÉ NŮŽKY NA TECHNICKÉ TKANINY
GUMA, ARAMID, TEARON, DYNEMA, SKELNÁ VLÁKNA, KEVLAR, HOUŽEVNATÉ MATERIÁLY

Od roku 2015 působíme na českém a slovenském trhu jako výhradní zástupce německé společnosti KRETZER Solingen, výrobce
standardních a průmyslových nůžek. Sortiment doplňujeme značkovými typy nůžek výrobce ROBUSO Solingen. Díky těmto
renomovaným výrobcům můžeme našim zákazníkům nabídnout komplexní sortiment nůžek na všechny typy náročných textílií a
vláken
Výběr některých typů vhodných střižných nástrojů:

Nůžky pro průmyslové použití
vynikají určitými charakteristickými
vlastnostmi, a to zejména:

Součastí nabídky průmyslových
nůžek jsou také:

- speciálně tvarovanými rukojeťmi
s rozšířenými oky pro používání
v kombinaci s pracovními
rukavicemi;

- akumulátorové nůžky
s karbidovými břity;

- typy nůžek s odsazením rukojetí
pro případ potřeby ostřihávání
krajových částí výrobků;
- typy nůžek se zakřiveným ostřím
pro odstříhávání jemných
krajových vláken;
- speciálně broušeným hladkým
ostřím, nebo ostřím s mikrozoubky
pro podporu střihu na jedné, či
obou čepelích;
- stavitelnými šrouby pro regulaci
tuhosti střihu;
- vysoce kvalitními materiály a
kvalitním zpracováním;

- Nůžky pro leváky;

- elektrické nůžky vhodné
především pro stříhání pryže,
kůže a PVC krytin;
- kotoučové řezačky textilu
HOOG´s
V rámci nabídky nůžek poskytujeme
našim zákazníkům broušení všech
typů nůžek jak se spojitým ostřím,
tak s mikrozoubky, vč. repase.
Broušení nůžek je velmi důležitou
součástí péče o nůžky. Pravidelná
údržba zachovává nejenom ostrost
nůžek, ale prodlužuje také životnost
nůžek.

- variabilitou velikostí a typů špiček.
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V SORTIMENTU SPOLEČNOSTI
TECHNI TRADE
DÁLE NALEZNETE

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

PRŮMYSLOVÉ STROJNÍ ČEPELE

Kompletní sortiment držáků čepelí a
bezpečnostních nožů, které splňují zvýšené
nároky na bezpečnost při práci. Bezpečnostní
nože jsou vyhledávané zejména v průmyslu,
kde je kladen vysoký důraz na snížení
úrazovosti řeznými nástroji.

KOMPLETNÍ SORTIMENT MARTOR SOLINGEN

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

Společnost MARTOR Solingen je známá
svými
vysoce
profesionálními
bezpečnostními noži. Nabízíme kompletní
sortiment těchto produktů, včetně všech
dostupných typů čepelí.

KOMPLETNÍ SORTIMENT OLFA JAPAN

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

BOČNÍ KLEŠTĚ A TERMOKLEŠTĚ NA PLASTY

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

APLIKÁTORY RŮMYSLOVÝCH KAPALIN

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

TAVNÉ ŘEZAČKY / ODPOROVÉ NOŽE

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

KLOUBOVÉ HADICE LOC LINE

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

STROJNÍ NOŽE

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

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

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