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Trojřez  
 
Pokud jsou složky 

produktem archového 
skládacího zařízení, nebo 
jsou zpracovávány offline na 
časopiseckých rotaček, jsou 
ořezány po třech stranách 
většinou až po zavěšení do 
měkké vazby, anebo před 
zavěšením do tuhé knižní 
vazby, tedy čistě ořez 
kompletního knižního bloku. 
Tyto ořezy jsou prováděny 
třínožovou řezačkou. Ten 
bývá často zařazen on-line v 
knihárenských linkách pro 
výrobu měkkých i tvrdých 
vazeb.  
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Samotný stroj je tvořen masivní 
l i t inovou konstrukcí, pásovým 
dopravníkem který přivádí produkty 
pro řezání nebo šupinově (pokud 
stroj pracuje off-line, je možné 
samozřejmě ruční nakládání), 
stohovací zařízení do kterého 
napadá na posuvnou ořezovou 
desku obsluhou definovaný počet 
obráběných produktů. Následuje 
přítlak se samotným trojřezem a 
vykladač ořezaných bloků.  

Trojřez je prováděn trojicí nožů 
První nůž ořezává produkty z boku. 
Tento nůž má svislou trajektorii 
pohybu. Další dva nože ořezávají 
současně hlavu a patu produkce. 
Tyto nože se pohybují po šikmé 
kyvné trajektorii podobně jako u 
archových řezacích strojů. Pořadí 
pohybu nožů se liší s ohledem na 
charakter zpracovávané zakázky.  
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Kruhové nůžky 
 
 
Přesné řezání silných nebo 
 tvrdých materiálů 
 
-  Nakládací stůl 
-  Podávací lišta 
-  Vtahová jednotka 
-  Vrchní hřídel 
-  Spodní hřídel 
-  Vykládací stůl 
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Citace 
http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-120364/TROJREZY-PURPLE-MAGNA 
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