arzędzia :

Szanowni Państwo.

oże przemysłowe :
Mam przyjemność zaproponować Państwu nawiązanie współpracy w zakresie produkcji
- noże gilotynowe,
noży przemysłowych. Nasza firma specjalizuje się w produkcji takich noży jak min. :
- noże płaskie,
- noże krążkowe do rozkroju wzdłużnego i poprzecznego blach
- noże krążkowe,
- noże do prasonożyc do cięcia złomu i paczkarek do złomu (Lefort, Becker, Lindemann,
- noże łukowe,
Oberlander, Leimbach, Akerman, Copex, Harris, Arnold, Zygmunt i wiele innych)
- noże profilowe i specjalne, - noże do recyclingu odpadów, tzw. Shreddery, rozkrawarki, rozdrabniacze, młyny
- noże krążkowe do rozkroju ( MEWA, WEIMA, JBF, Lindner, Moco, Vecoplan, Maxigrint i wiele innych)
wzdłużnego i poprzecznego - noże gilotynowe do cięcia metalu, papieru, tektury, tworzyw sztucznych ( NG3 ABC, NG3 2/1,
blach
NG5, NW5, NG8, NG13, NTA, NTC, CNTA, Piesok, LVD i wiele innych na specjalne zamówienie
- noże do paczkarek do
klienta)
złomu,
- noże płaskie do tworzyw sztucznych, młynów, granulatorów, wirników, zagęszczarek (Condux,
- noże do młynów,
Pallman, Dreher, UR-400, UR-600, UR-250, UR-300, Piovan, Herbold, Trymet, Vespa, Rapid,
- noże recyclingowe
Cumberland,
- noże do granulatorów
Moretto, Falcon, Polimer, Horai i wiele innych na specjalne zamówienie klienta)
- noże do zgrzewarek
- noże płaskie, krążkowe, łukowe, kształtowe do sloterów, cięcia gilz, bobiniarek do tektury,
- noże grzebieniowe do folii papieru,folii (TEXO, ISOWA, Gopfert, BGM, Curioni i wiele innych na specjalne zamówienie klienta)
- pierścienie dystansowe
- noże perforacyjne do folii ze stali szybkotnącej HSS
gumowo-metalowe
- noże do młynów stożkowych SA-400 wykonywane ze stali nierdzewnej martenzytycznej H17N2
- noże do zagęszczarek
- noże profilowe do cięcia obudów górniczych, noże dla przemysłu hutniczego
- noże do przemysłu
- noże grzebieniowe do cięcia saszetek foliowych dla przemysłu spożywczego (stal nierdzewna)
spożywczego
- noże do rębaków dla przemysłu drzewnego do cięcia drewna, tarcicy i sklejek, listwy dociskowe
- noże rębaków do drewna
rębaków (Klockner, Rudnick, Andritz, Skorpion, Jansen, Jenz, Schmidt, Jukkari i wiele innych na
Dorabianie i regeneracja
części maszyn i urządzeń
wg dokumentacji
technicznej lub nadesłanych
wzorów.
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specjalne zamówienie klienta)
- noże dla przemysłu artykułów higieniczno-sanitarnych (serwetkarki, chusteczkarki, noże do cięcia
papieru toaletowego i inne np. Casola)
- noże do skrawarek min Pallmann, tzw. buty ścierające i wiele innych
- frezy do nacinania karbów w próbkach udarnościowych metodą Charpy\'ego o profilu "U" i "V"
- pierścienie dystansowe i separujące metalowo-gumowe do linii rozkroju blach - ogumowanie
metalowych detali
- noże do zgrzewarek do folii (np. Contiflex)
- noże i trójnoże poligraficzne (Perfecta Seypa, Maxima i wiele innych)
- sita dla przemysłu recyclingowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz kosze do skrawarek
- szlifowanie i regeneracja noży przemysłowych
- metalowe części maszyn, koła zębate, tuleje, wałki, frezy
- sprężyny talerzowe i śruby
- i wiele innych
Jeżeli byliby Państwo zainteresowani którymś z naszych produktów, prosimy o niezwłoczny kontakt.
Szersze informacje otrzymają Państwo wysyłając zapytanie ofertowe pod numer naszego fax-u :
(032) 720-27-76 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy : zamont@interia.pl lub
zamont@gmail.com.
Z naszej strony możemy Państwu zaproponować konkurencyjne ceny, warunki handlowe,
rygorystyczne dążenie do utrzymywania terminów realizacji oraz fachową wiedzę naszych
pracowników, wynikającą z wieloletniej działalności z zakresu produkcji noży maszynowych.
Maksymalna długość noży przez nas oferowanych wynosi aż 4,5 metra!!!
Oferujemy najszerszy możliwy zakres noży przemysłowych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu.
Naszymi docelowymi branżami są : przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł gumowy, przemysł
drzewny, przemysł poligraficzny, przetwórstwo tworzyw sztucznych, recycling i utylizacja, przemysł
zapałczany, przemysł metalowy, przemysł opakowaniowy, przemysł spożywczy, poligraficzny i wiele
innych.
Zaletą noży przez nas oferowanych jest doskonała jakość, wynikająca z wieloletniej wiedzy i
doświadczenia naszych pracowników oraz zastosowanie najlepszych dostępnych na rynku materiałów
wsadowych, dobieranych indywidualnie do potrzeb przerobowych klientów.
Niezależnie od stałego rozwoju asortymentowego wymuszanego potrzebami naszych Klientów,
szczególną uwagę zwracamy na wdrażanie nowych technik wytwarzania oraz doskonalenie jakości
naszych wyrobów we wszystkich ich aspektach, tj. odporność na tępienie, stateczność oraz tolerancję
kształtów i wymiarów.
Serdecznie zapraszam do współpracy i łączę pozdrowienia.

