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Strojní nože

pro balící průmysl

Společnost Techni Trade s.r.o. je výrobce a komplexní
dodavatel vysoce kvalitních nožů do strojů, řezných nástrojů
a spotřebního materiálu.
Nabízíme jak standardní řezné nástroje, tak nástroje vyráběné
na zakázku.
O vysoké kvalitě našich produktů svědčí také to, že společnost
Techni Trade s.r.o. se úspěšně prosazuje ve vysoce konkurenčním
prostředí EU (naše produkty vyvážíme např. do Německa, Rakouska,
Španělska aj.) a od roku 2008 jsme držiteli mezinárodního certifikátu
managementu jakosti ISO – v současné době ISO 9001:2008.
Pro balící průmysl vyrábíme přesně broušené nože pro použití
v horizontálních i vertikálních baličkách. Naše nože se uplatňují
například při balení do smršťovacích fólií, v kontinuálních baličkách,
při balení na tácky i při balení do sáčků. Je možné zvolit nože s hladkým
i zubovým ostřím, střižné nože, pevné a pohyblivé nože. Výhodou našich
nožů je mimořádná rovinnost a výjimečně konzistentní profil zubů splňující
nejnáročnější požadavky.

Nejběžnější typy strojních nožů pro balící průmysl:
• Kotoučové nože
(papír, fólie, plasty apod.)

• Příčné nože
(kartonáž, papír apod.)

• Dělené nože
(vrstvená lepenka, pěna apod.)

• Perforační nože
(perforování papíru, fólií, balících sáčků apod.)

• Ořezávací nože
(ořez balícího materiálu)

• Miskové nože
(kotoučové nože – fólie, papír apod.)

• Vysekávací tvarové nože
(fólie, plasty, např. při balení hotových jídel)

• Střižné - nůžkové nože
(použití nožů, kdy horní nože řežou proti spodnímu noži)
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Výběr materiálů zahrnuje kvalitní nerezovou ocel (vysoce
kalitelná, s max. tvrdostí až 58 HRC), rychlořeznou ocel (včetně slinutých materiálů),
uhlíkovou a nástrojovou ocel .
Ostří strojních nožů je možné
potáhnout speciálním
povlakem, který snižuje
řezný odpor a prodlužuje
tak životnost nástroje
a zvyšuje jeho výkon.

Příklady nejběžnějších povlaků:
TiN – nitrid titanu, standardní tvrdý povlak
s vysokou odolností, snášející teplotu do
300 °C
Teflon – nepřilnavý povlak s velmi
nízkým povrchovým napětím, odolný proti
kyselinám a louhům

Výhody našich strojních nožů:
• Dlouhá životnost nožů díky výběru kvalitních
•
•
•
•

materiálů a pečlivému broušení ostří.
Standardní i zakázková výroba na základě
požadavků zákazníka.
Technické poradenství.
Vynikající poměr cena/kvalita.
Certifikace kvality ISO 9001:2008.

Nože dodáváme například pro tyto stroje:
Multivac, Rovema, Tetra Pak, reePACK, 3M, FUJI, Gemini, Hassia Verpackungsmaschinen, Ilapak, Mondial Pack,
Tecnovac, Tetra Laval, Tiromat, General System Pack, Bosch, Minipack-Torre, Smipack, G.MONDINI, COMARME,
L.P. PACKAGING, COMPACTA, CAVECO, TIROPAC, VARIOVAC a další.
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