noże przemysłowe i części maszyn

przemysł drzewny
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 części zużywające się
dla przemysłu drzewnego
ącym producentem noży i innych części zużywających się
stosowanych w przemyśle drzewnym.
Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie procesu produkcji oraz bezwzględne
dotrzymywanie reżimu technologicznego pozwalają sprostać wysokim wymaganiom
jakościowym naszych klientów.
Produkujemy zgodnie ze standardami normy PN-EN ISO 9001.
Dostarczamy noże zarówno do producentów maszyn jak i do końcowych użytkowników.
Produkujemy między innymi:
kosze nożowe do skrawarek
noże do skrawarek
rębaki
noże do forniru
noże do sklejki
noże łuszczarskie
imaki (skrzynki) nożowe
belki nożowe
wkłady kosza
wykładziny kosza
śruby młotkowe
pierścienie uszczelniające
pierścienie przednie
pierścienie tylne
przeciwnoże
listwy nożowe
listwy mocujące
płyty ochronne
płyty mocujące
Dobieramy stal i inne parametry wg indywidualnych potrzeb użytkownika służąc swoją
wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
Realizujemy zamówienia na nietypowe części wg dokumentacji technicznej klientów.
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 drzewny
Płyty wiórowe i MDF

/

Płyty OSB

/

Sklejka

/

Fornir

Produkujemy noże przemysłowe, części zużywające się, kosze nożowe i inne elementy
maszyn następujących producentów:
Pallmann
PZKR 14-450-49
PZKR 14-450-60
PZKR 14-450-66
o Kosz skrawarki - 02.002.000.00
o Nóż skrawarki - 02.002.001.00
o Imak nożowy - 02.002.002.00
o Wkład kosza - 02.002.003.00
o Belka nożowa - 02.002.005.00
o Pierścień
o Pierścień tylni - 02.002.010.00
o Pierścień zamykający (uszczelniający) - 02.002.008.00
o Pierścień (ćwiartka) - 02.002.006.00
o Zaczep (kostka montażowa) - 02.002.012.00
o Kostka ustawcza - 02.002.015.00
o Element wypełniający - 02.002.009.00
PZKR 14-450-74
o Kosz skrawarki - 02.001.000.00
o Nóż skrawarki - 02.001.001.00
o Imak nożowy - 02.001.002.00
o Wkład kosza - 02.001.003.00
o Belka nożowa - 02.001.004.00
o Pierścień przedni - 02.001.005.00
o Pierścień tylni - 02.001.006.00
o Pierścień zamykający (uszczelniający) - 02.001.007.00
o Pierścień (ćwiartka) - 02.001.008.00
o Zaczep (kostka montażowa) - 02.001.009.00
o Kostka ustawcza - 02.001.010.00
o Element wypełniają
o Kołek ustawczy - 02.001.012.00
o Podkładka - 02.001.013.00
PZKR 15-500-66
PHT 570x550
PHT 500x1250
PSKM 15

Przemysł drzewny
Płyty wiórowe i MDF
Maier

/

Płyty OSB

/

Sklejka

Hombak
MRZ 1400-60
HRL 2000/850x1200
HRL 2000/850x1500
HRL 1200/350x800
HRL 1200/450x1000

U74-1
U74-2
U74-3

RB1300

Klockner

KHZ 14

Rudnick

Andritz

Vecoplan

Bruks

Bandit

Inne noże i części zamienne wg indywidualnych potrzeb klientów.

/

Fornir

Przemysł drzewny
Płyty wiórowe i MDF

/

Płyty OSB

/

Sklejka

/

Fornir

Produkujemy noże przemysłowe i części zużywające się, głównie do następujących maszyn:
Pallmann
PZU 19-725-36
PZU 22-725-36
PZU 22-725-42
PZU 25-800-36
Inne noże i części zamienne wg indywidualnych potrzeb klientów.

Przemysł drzewny
Płyty wiórowe i MDF

/

Płyty OSB

/

Sklejka

/

Fornir

Produkujemy noże przemysłowe i części zużywające się, głównie do następujących maszyn:
Raute

Erdi Colombo

Cremona

Corolla

Keller

Klockner

Colombo Cremona

Josting

Corali

Doda

Inne noże i części zamienne wg indywidualnych potrzeb klientów.

Przemysł drzewny
Płyty wiórowe i MDF

/

Płyty OSB

/

Sklejka

/

Fornir

Produkujemy noże przemysłowe i części zużywające się, głównie do następujących maszyn:
Cremona
Josting
Doda
Inne noże i części zamienne wg indywidualnych potrzeb klientów.

