
NÓŻ UBOJOWY

20-093 Lublin, ul. W.Chodźki 31 lok 56 
tel. +48815317874, fax +48814634070
e-mail info@techjon.pl • www.techjon.pl

Głowice termiczne do wszystkich 
drukarek
Noże ubojowe, skórowaczek, 
odbłaniarek, kostkownic i stekarek, noże
do kutrów, noże do krajarnic krążkowe i 
sierpowe, noże do maszyn pakujących: 
krążkowe, zębate i kształtowe, elementy
tnące do wilków, noże na specjalne 

Nr katalogowy
ASTOR-
Form

Opis Geometria noża

129 188 010 303 8
HAL
01

Nóż ubojowy

Basismesser
für ASTOR Form HAL

02 

obustronnie ostrzony

129 045 010 304 1
HAL
02

Nóż ubojowy

Nóż poprzeczny 
für ASTOR Form HAL

01

129 135 010 301 8
HAL
04

Nóż ubojowy
do trzody

obustronnie ostrzony
krótki

129 171 010 302 3
HAL
05

Nóż ubojowy
für Schweine

jednostronnie
zaokrąglony
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Głowice termiczne do wszystkich 
drukarek
Noże ubojowe, skórowaczek, 
odbłaniarek, kostkownic i stekarek, noże
do kutrów, noże do krajarnic krążkowe i 
sierpowe, noże do maszyn pakujących: 
krążkowe, zębate i kształtowe, elementy
tnące do wilków, noże na specjalne 

Nr katalogowy
ASTOR-
Form

Opis Geometria noża

129 190 010 302 4
HAL
06

Nóż ubojowy
für Schweine

jednostronnie
zaokrąglony

129 205 010 307 0
HAL
07

Nóż ubojowy
für Schweine

jrdnostronny

129 245 010 306 9
HAL
08

Nóż ubojowy
Do bydła

obustronnie ostrzony
mit Widerhaken

129 246 010 306 6
HAL
09

Nóż ubojowy
             do bydła

obustronnie ostrzony
ohne Widerhaken
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Głowice termiczne do wszystkich 
drukarek
Noże ubojowe, skórowaczek, 
odbłaniarek, kostkownic i stekarek, noże
do kutrów, noże do krajarnic krążkowe i 
sierpowe, noże do maszyn pakujących: 
krążkowe, zębate i kształtowe, elementy
tnące do wilków, noże na specjalne 

Nr katalogowy
ASTOR-
Form

Opis Geometria noża

129 245 010 310 0
HAL
10

Nóż ubojowy
do bydła

obustronnie ostrzony
mit Widerhaken


	Nr katalogowy
	ASTOR-

	Geometria noża
	Nóż ubojowy
	Nóż ubojowy
	Nóż poprzeczny

	Nóż ubojowy
	Nóż ubojowy

	Nr katalogowy
	ASTOR-

	Geometria noża
	Nóż ubojowy
	Nóż ubojowy
	Nóż ubojowy
	HAL
	Nóż ubojowy

	Nr katalogowy
	ASTOR-

	Geometria noża
	HAL
	Nóż ubojowy


