
HSS - Kotoučové nože 
 

Materiál: guma, kůže, lepenky, izolační 
materiály, umělé hmoty, neželezné kovy, 
ocel 
Použití: určeno pro zkracování a dělení  
Stroj: řezací stroje a obráběcí centra 

Charakteristika:  

»standardně se vyrábějí z níže uvedených 
ocelí:  
- Kotoučové nože z materiálu DIN 1.3343 
(HSS-Dmo5)  
- Kotoučové nože z materiálu DIN 1.3243 
(HSS-Co5)  
- Kotoučové nože z materiálu DIN 1.2379 
(K 110)  
- Kotoučové nože z materiálu DIN 1.2067 
(100 Cr6) 
- Kotoučové nože z materiálu DIN 1.2080 
(X210Cr12)  
- Kotoučové nože z materiálu DIN 1.4034 
(X40Cr13)  
- Kotoučové nože z materiálu DIN 1.4112 
(X90CrVMo18) 

 

»dle účelu použití se kotoučové nože popouštějí na tvrdost mezi 56 – 64 HRC 
»ve standardním provedení jsou kotoučové nože dodávány bez povrchové úpravy, dle požadavku 

zákazníka mohou být kotoučové nože opatřeny PVD povlaky (např. TIN, TICN nebo TIALN), 
nebo teflonovou vrstvou 

»rozměrová řada kotoučových nožů začíná od průměru 20 mm a končí na 600 mm
»pro použití v potravinářském průmyslu (např. při řezání konzervované zeleniny kotoučovými noži 

nebo při dělení hluboce zmrazených produktů – jako jsou ryby, maso atd.) jsou naše kotoučové 
nože z hygienických důvodů vyráběny z nerezavějící oceli; pro potravinářství dodáváme např. 
kutrové nože, odblanovací nože, nože do mlýnů na maso, odřezovné nože, nože pro balící linky 
atd. 

»Vzhledem k tomu, že se kotoučové nože vyrábějí jen zakázkově, je vždy nutné v poptávkách 
nebo objednávkách průmyslových nožů specifikovat následující údaje, které jsou požadovány:  
- vnější průměr kotoučového nože 
- síla  kotoučového nože 
- průměr otvoru na hřídel kotoučového nože 
- průměr, počet a rozteč případných unášecích otvorů kotoučového nože 
- typ materiálu, ze kterého má být kotoučový nůž vyroben  
- variantu řezné hrany kotoučového nože 
- řeznou geometrii kotoučového nože 
- délku řezné hrany kotoučového nože 
- druh materiálu děleného kotoučovým nožem

»Ostří průmyslových nožů je v základním provedení nepřerušované. Může však být opatřeno 
ozubením, podobným, jaké se používá u HSS kotoučových pil na kov, nebo se vyrábí kotoučové 
nože se zcela specifickými tvary zubů. Rovněž je možno vyrobit kotoučové nože, na jejichž ostří 
nejsou zuby, ale kotoučové nože, které mají drážky, rýhy nebo vlnky. 

»Řezné hrany průmyslových nožů jsou s ohledem na druh děleného materiálu velmi rozmanité. 
Níže uvedený přehled ukazuje jednotlivé varianty ze kterých můžeme kotoučové nože nabídnout.
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HSS kotoučové nože jsou používány nejenom pro řezání plastů. Vyrábíme také kotoučové nože 
na gumu, kotoučové nože na kůži, kotoučové nože na lepenku, kotoučové nože na papír, 
kotoučové nože na molitan, kotoučové nože na plech, kotoučové nože na řezání izolačních 
materiálů, HSS kotoučové nože na folii a průmyslové nože na řezání folie vůbec. Řezné hrany 
těchto nástrojů jsou s ohledem na druh děleného materiálu velmi rozmanité. Mohou mít 
jednostranné ostří, podbrus, oboustranné ostří atd. Dodáváme HSS kotoučové nože do všech typů 
kotoučových řezaček, kloboukové nože, hrncové nože, obráběcí hřebenové nože a zajišťujeme 
dodání v různých povrchových úpravách.  

Dodáváme i perforační nože k perforování papírů, folií atd. Perforační nože se používají na 
perforování trhacích kalendářů, tiskopisů atd. Perforační nože mohou řezat jak proti podložce, 
kovovému válci nebo navzájem proti sobě, kdy jeden perforační nůže je ozubený a druhý nůž 
je hladký. Perforační nože mohou perforovat i do volného prostoru (štěrbiny). Perforační nůž 
mohou být kruhové perforační nože, broušené perforační nože, sekané perforační nože, perforační 
nože s broušenými zuby pro lepší vstup do materialu a stabilnější ostří. 
 Níže uvedený přehled ukazuje jednotlivé varianty ostří kotoučových nožů:  

  

 

Naše kotoučové nože se standardně vyrábějí z výše uvedených ocelí. Na poptávku mohou být 
použity i jiné druhy materiálu. Kruhové nože slouží k příčnému i podélnému řezání. Horní kruhové 
nože řežou většinou proti spodnímu noži. Tento způsob použití kruhových nožů se nazývá 
nůžkový - střižný. Některé kotoučové nože řežou proti kovovému válci. Kotoučové nože mohou být 
hnané kruhové nože, ale i volně se odvalujicí se spodním kruhovým nožem a řezaným materialem. 
Pokud budete s volbou vhodného kotoučového nože potřebovat poradit, rádi Vám nabídneme 

A » průmyslové nože s jednostranným ostřím s podbrusem  
B » průmyslové nože s čtyřhranným ostřím DIN 1.3343 (HSS-Dmo5)
C » průmyslové nože s jednostranným ostřím - tupé DIN 1.3243 (HSS-Emo5) 
D » průmyslové nože s jednostranným ostřím - ostré DIN 1.2379 (K 110) 
E » průmyslové nože s jednostranným ostřím + předfází DIN 1.2067 (100 Cr6) 
F » průmyslové nože s oboustranným ostřím - tupé DIN 1.2080 (X210Cr12)
G » průmyslové nože s oboustranným ostřím - ostré DIN 1.4034 (X40Cr13) 
H » průmyslové nože s oboustranným ostřím + předfází DIN 1.4112 (X90CrVMo18) 
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naše letité zkušenosti a know-how. Věříme, že s konečným produktem vyrobeným dle Vašich 
představ budete spokojeni.  

Typické ukázky strojových kotoučových nožů: 

kotoučové nože na řezání trubek  
kotoučové nože řezák na drcení  
rýhovací nože  
perforovací kotouče  
drážkovací nože  
rycí nože  
nože pro potravinářský průmysl  
střižné kotouče a jemné děliče  
nůž na textil a dělící nůž  

Sortiment plochých strojových nožů: 

příčné řezací průmyslové nože  
granulační průmyslové nože  
průmyslové nože na zpracování kovů  
pokosové nože  
balící průmyslové nože a kovadliny  
průmyslové nože na granulování  
škrabací průmyslové nože   
stříhací kotouče  
příčné průmyslové nože  
ořezávací průmyslové nože  
průmyslové nože na řezaní trubek  
sekací nože na kov a sekací nože na plasty  

Kotoučové nože jsou vyráběny pro různé použití a různá průmyslová odvětví, dle nasledujících 
nákresů si můžete udělat představu o variantách od průměru 25 – 400 mm. 
Typické prům. odvětví pro zahrnují: 

průmyslové nože pro automobilový průmysl, nože pro drcení pneumatik  
průmyslové nože pro zpracovatelský  průmysl  
průmyslové nože pro potravinářský  průmysl  
průmyslové nože pro papírenský  průmysl, nože na celuózu, nože na papír  
průmyslové nože pro výroba obalů  
průmyslové nože pro výroba plastů  
průmyslové nože pro tiskařský  průmysl, vysekávací nože  
průmyslové nože pro gumárenský  průmysl, kotučové nože na fólie  
průmyslové nože pro výroba podlahových krytin a obkladů  
průmyslové nože pro výroba střešních krytin  

  

Doporučované řezné úhly papírenských nožů
Řezaný materiál Fáze Předfáze

Papírenské nože 
Kotoučový nůž na biblový papír 22° 
Kotoučový nůž na dvojitý voskovaný papír 22° 24°
Kotoučový nůž na standardní tiskový papír 22° 
Kotoučový nůž na zdvojený papír 22° 24°
Kotoučový nůž na cyklostylový papír 19° 
Kotoučový nůž na papír na štítky 22° 24°
Kotoučový nůž na plstěný papír 22° 
Kotoučový nůž na fotopapír 24° 
Kotoučový nůž na pogumovaný papír 22° 24°
Kotoučový nůž na kopírovací papír 19° 
Kotoučový nůž na umělecký papír 22° 24°
Kotoučový nůž na papírovou lepenku 26° 
Kotoučový nůž na pijavý papír 19° 
Kotoučový nůž na pokovený papír 22° 24°
Kotoučový nůž na NCR papír 19° 
Kotoučový nůž na pergamenový papír 22° 24°
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Kotoučový nůž na pergamen 24° 
Kotoučový nůž na rozmnožovací papír 19° 
Kotoučový nůž na dopisní papír - Tvrdý 22° 
Kotoučový nůž na tenký papír 19° 
Kotoučový nůž na pauzovací papír 24° 
Kotoučový nůž na velurový/sametový papír 19° 
Kotoučový nůž na papír na bankovky 22° 
Průmyslové nože na lepenky a kartonáž 
Kotoučový nůž na chromolux 22° 24°
Kotoučový nůž na zdvojený katron 20° 22°
Kotoučový nůž na slonovinový karton 22° 
Kotoučový nůž na finský karton 19° 22°
Kotoučový nůž na živičný katron 22° 
Kotoučový nůž na šedou lepenku 22° 
Kotoučový nůž na ručně vyráběnou lepenku 22° 
Kotoučový nůž na tvrdou lepenku 25° 
Kotoučový nůž na měkkou lepenku 22° 
Kotoučový nůž na kartotéční lístky 20° 22°
Kotoučový nůž na MDF desky 22° 
Kotoučový nůž na obalovou lepenku 20° 22°
Kotoučový nůž na koženou lepenku 22° 24°
Kotoučový nůž na balicí karton 24° 
Kotoučový nůž na mnohovrstvou lepenku 22° 24°
Kotoučový nůž na pohlednicový karton 22° 
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