CIĘCIE
PAPIERU

Specjalistyczne noże tarczowe, wykonywane
z wysokogatunkowej stali narzędziowej ulepszonej
termicznie, przeznaczone do cięcia na wyspecjalizowanych
maszynach w przemyśle papierniczym.

Noże tarczowe

do cięcia papieru toaletowego
SPECJALNY SZLIF - Gładkość i jakość szlifu wklęsłego zapewnia wysokie walory użytkowe noży.
Specjalna geometria noży tarczowych jest optymalna do wydajnego cięcia papieru celulozowego
jak i makulaturowego.

SZTYWNY DYSK - Dokładnie wykonany dysk o zacieśnionych wartościach bicia osiowego
to precyzyjniejszy proces cięcia. Bieżące monitorowanie bicia i płaskości dysków daje
gwarancję sztywności korpusu noża.

WYSOKA TWARDOŚĆ - Produkt wykonany z wysokogatunkowej stali narzędziowej ulepszonej
termicznie o jednorodnej twardości na całej powierzchni korpusu 46 - 48 HRC.

Noże tarczowe do cięcia papieru toaletowego

KY100

CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

noże wyprodukowane z wysokogatunkowej stali
narzędziowej ulepszonej termicznie o jednorodnej twardości
na całej powierzchni korpusu 46 - 48 HRC
dwustronna odśrodkowa zbieżność powierzchni bocznych
(powyżej kołnierza)
specjalny szlif wklęsły dający wysoką gładkość zapewnia
również wysokie walory użytkowe noża
nóż nie posiada faz ostrza, co umożliwia użytkownikowi
nadanie własnej geometrii ostrza z użyciem ściernic na
wyposażeniu maszyny i w zależności od rodzaju / gatunku
ciętego papieru

przeznaczone do cięcia papieru toaletowego (celulozowego
i makulaturowego)
stosowane na wyspecjalizowanych maszynach w przemyśle
papierniczym
przed przystąpieniem do pracy należy wykonać fazę ostrza
na nożu - bezpośrednio po założeniu noża na maszynę
możliwość wyboru i dopasowania grubości noża
w zależności od gatunku i gęstości ciętego materiału

bardzo dobre wyniki żywotności cięcia w rolkach
makulaturowych o dużej zawartości pochodnych popiołu
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KY100-0610-0003
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KY100-0610-0004
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4,8

2

bez ostrza
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Wybierz najwygodniejszy
sposób zamówienia.

dział obsługi klienta
lubelskie, małopolskie, podkarpackie
+48 667 992 313
łódzkie, mazowieckie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
+48 667 992 314
kujawsko-pomorskie, pomorskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie
+48 667 992 315
dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie
+48 667 992 316

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. ul. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała
tel.: +48 33 82 80 800 fax: +48 33 48 80 065 wapienica@wapienica.pl

mm

faksem
+48 33 48 80 065

pocztą elektroniczną
e-handel@wapienica.pl

CENA

KATALOGOWA
netto/szt.

odwiedź dystrybutorów
TOP HURT, TOP SERWIS, PH
odwiedź DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
pn.-pt. 8.00 - 16.00
ul. T. Regera 30, Bielsko-Biała

przez stronę internetową
7 dni w tygodniu, 24 h/ dobę
www.globus-wapienica.eu

www.globus-wapienica.eu

