noże przemysłowe i części maszyn

przemysł metalowy
NOMA Tools sp. z o.o., ul. Łaziska 27, 43-175 Wyry,
T: +48 32 32 409 99; F: +48 32 32 409 98;
e-mail: biuro@nomatools.pl, www.nomatools.pl

Przedstawicielstwo w Niemczech:
L&L Precision Tools GmbH, Am Steinberg 7, D-09603 Großschirma,
T: +49 37 328 898-0, F: +49 37 328 898 299, M: +49 151 195 143 22,
e-mail: z.liluashvili@ll-precision.com, www.ll-precision.com

Noże maszynowe i osprzęt
dla przemysłu metalowego
świadczenie w produkcji noży i osprzętu dla przemysłu
metalowego, w tym głównie przemysłu hutniczego, maszynowego i przetwórstwa złomu.
Stosujemy wysokojakościowe stale narzędziowe gwarantujące długą żywotność naszych
wyrobów.
Produkujemy między innymi:
noże gilotynowe
noże do prasonożyc
noże do szarpaczy złomu
noże do cięcia blach prostych
noże do cięcia blach trapezowych
noże do ciecia blach w kręgach
noże do cięcia kształtowników
noże do cięcia prętów zbrojeniowych
noże kształtowe
obudowy do mocowania noży
stemple i matryce do krawędziarek
listwy do krawędziarek
prowadnice maszyn

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty prosimy o kontakt lub przysłanie zapytania
ofertowego zawierającego rysunek wyrobu, ilość oraz wszelkie informacje, które uznacie za istotne, a które pozwolą
nam przygotować najlepszą ofertę.
Kontakt:
Dział Sprzedaży i Marketingu
Tel.: +48 32 32 409 99
Fax: +48 32 32 409 98

e-mail:

Przemysł metalowy
Noże do cięcia złomu
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Noże gilotynowe

/

Osprzęt maszyn

Produkujemy noże i części zużywające się w procesach cięcia i rozdrabniania, głównie do
następujących maszyn:
Henschel

Cosmo

Lindemann

Copex

Lefort

Limbach

Becker

Louritex

Oberlander
CNS

Inne noże i części zamienne wg indywidualnych potrzeb klientów.
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Osprzęt maszyn

Produkujemy noże gilotynowe do cięcia blach, prętów, kształtowników, głównie do następujących
maszyn:
NG
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o
o
o
o
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o

NG3
NG4
NG5
NG6
NG8
NG10
NG12
NG13
NG16
NG25
NG RAS
NGH
NGH6
NGH10

o
o
o
NTE
o NTE 2000/6,3
NTC
o NTC 2000/4
o NTC 2500/4
NTH
o NTH10
CNTF

Inne noże i części zamienne wg indywidualnych potrzeb klientów.
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Osprzęt maszyn

Produkujemy osprzęt do maszyn, w tym głównie:
prowadnice maszyn
stemple i matryce do krawędziarek
listwy do krawędziarek
obudowy do mocowania noży
oraz wiele innych nietypowych elementów wykonywanych wg indywidualnych uzgodnień i
zamówień.

