
 

• Řezná složení pro řezačky masa 

• Řezné nástroje do plniček (Handtmann, Vemag) 

• Pilové pásy a kotouče do pil na maso 

• Pilové pláty do jatečních pil 

• Kutrové nože 

• Nastřikovací jehly 

• Nože do stahovaček kůží, odblaňovaček, kostkovaček 

• Silikonová těsnění pro balící stroje 

• Vysekávací a ořezávací nože do baliček 

• Materiál pro klipsování a vázání 

 

www.proddis.cz | proddis@proddis.cz | +420 724 232 823 

 

  

http://www.proddis.cz/
mailto:proddis@proddis.cz


Řezná složení pro řezačky 

Nože, ledviny a desky, včetně separačních, pro všechny typy strojů z nerezové i černé oceli 

 

 

 

 

 

 

 

Řezné nástroje do plniček 

Dodáváme také řezné složení do řezacích hlav Handtmann a Vemag 

 

 

 

 

 

 

 

Pilové pásy a kotouče do pil na maso 

Dodáváme pilové pásy a pilové kotouče všech typů a velikostí 

 

 

 

 

 

 

 

Pilové pláty do jatečních pil 

Zakázková výroba všech rozměrů dle dodaného vzorku (EFA, Freund …) 

 

  



Kutrové nože 

Dodáváme kutrové nože nejvyšší kvality z tvrzené nerezové oceli na všechny typy kutrů a použití. 

Konstrukce nožů zaručuje dlouhověkost nože i břitu při zachování tvrdosti i flexibility zároveň. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nastřikovací jehly 

Vysoce kvalitní a odolné nerezové jehly z oceli AISI 316 do všech typů a modelů nastřikovacích strojů pro 

použití s kostí i bez kosti 

 

 

 

Nože do kostkovaček, odblaňovaček a do stahovaček kůží 

Kvalitní nerezové nože všech typů. 

  



Výroba silikonových těsnění 

Zabýváme se výrobou kvalitních zatavovacích silikonových těsnění do balících strojů a na těsnění do 

udíren. 

 

Výroba a opravy formátů 

vyrábíme kompletní formáty balících strojů všech značek včetně elektriky a topných těles, svařovací a 

tvarovací komory, svařovací brýle včetně zatavovacího těsnění, dělící příčky, kříže, tvarovací misky, 

vyplňovací desky, svařovací a formovací desky, podpěrné tyče a náběhové plechy, řezací registry, celé 

jednotky podélného řezání včetně nožů, atd. 

Provádíme opravy jednotlivých dílů balících formátů tryskáním, obráběním, eloxací a teflonováním. 

 

 

 

 

 

 

 

Nože Heder do baliček   

Hlubokotažné stroje: hvězdicové a půlhvězdicové razníky fólie, razníky kruhových a oválných otvorů, 

vzduchové a plynovací razníky, razníky EURO otvorů, příčné gilotinové nože, příčné tažné nože, kruhové 

nože podélného řezání, protlačovací nože atd. . Traysealery: nabízíme nože z nerezové tvrzené oceli 

všech velikostí a tvarů pro Mondini, Multivac, Italian Pack, Sealpac, …. . Flowpackové stroje: nabízíme 

nože do většiny strojů na trhu (Ulma, Fuji, atd… .) 

 



Materiál pro klipsování a vázání (klipsy a vázací očka) 

Nabízíme hliníkové klipsy všech typů a také syntetické i přírodní vázací očka. 

Klipsy tvaru písmene U a průběžné klipsy 

• Klipsy tvaru U z kvalitního hliníkového drátu s povrchovou úpravou jsou vyráběné ve dvou 

tvrdostech materiálu. Nohy klipsů jsou ošetřeny speciální směsí, která šetří matrici klipsovacího 

stroje před nárazem a chrání kryt před poškozením. Velmi široký sortiment umožňuje používat 

střeva různých průměrů. 

• Průběžné klipsy jsou určeny pro automatické klipsovací stroje. Tyto klipsy jsou vyráběny na 

plastových cívkách nebo bez cívek, ale s dalšími adaptéry. Dostupnost různých velikostí klipsů 

umožňuje použití střev s různými průměry, od minima - Ø20mm po maximum - Ø160mm. 

 

 

Vázací očka 

Nabízíme dva typy syntetických a přírodních oček pro zavěšení produktů například do zracích a 

udírenských komor. Očka jsou vyrobena ze speciálně krouceného provázku. Tento způsob kroucení 

pomáhá očku velmi dobře udržet jeho tvar a nepřevrací se. Uzel, který byl vytvořen očkem, má schopnost 

odpovídajícím způsobem utáhnout se zvyšováním hmotnosti produktu. 

• Jednokusová očka jsou určena pro ruční a poloautomatické klipsovací stroje. 

• Očka na rolích a na pásce jsou určena pro poloautomatické a automatické klipsovací 

stroje. 
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