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Vysoce odolný ochranný návlek pro větší bezpečnost 
Pod značkou „NoCut®" je uveden na trh nově vyvinutý ochranný návlek, který se 
vyznačuje obzvlášť vysokou odolností proti proříznutí a odolností proti oděru. 
Ochranný návlek je utkán z vysoce krystalického a vysoce dlouženého 
polyetylenového vlákna, které je známé pod označením HMPE 
(Vysoce molekulární polyetylen) -nebo také UHMWPE 
(Ultra High Molecular Weight Polyethylene). Proto se NoCut® výborně hodí k 
ochraně textilních vázacích prostředků, jako popruhů s oky tak i nekonečných 
smyček, které chrání zejména před ostrými hranami při zvedání břemen. 
 

Účinně chrání textilní vázací prostředky před 
ostrými hranami 
Tkaný ochranný návlek NoCut® z vysoce výkonných vláken HMPE 
je při ohybu měkký a flexibilní. Vysoká poddajnost a hmotnost, která 
je ve srovnání s běžnými výrobky na ochranu proti proříznutí nižší, 
usnadňují manipulaci v mnoha případech použití a přinášejí 
časovou úsporu při zavěšování břemen. Tkaný návlek z materiálu 
HMPE chrání vázací prostředek před ostrou hranou i při řezavém 
relativním pohybu, k němuž může dojít při zvedání břemena. 
Kromě použitého materiálu záleží také na zvláštní konstrukci 
tkaniny, která svou jedinečnou žebrovou strukturou dále zlepšuje již 
tak vysokou odolnost proti proříznutí. Žebrová konstrukce na vnitřní 
straně navíc podporuje kompenzační klouzavý pohyb vázacího 
prostředku v návleku. 
Ochranné návleky NoCut®se dají navléknout na vázací prostředek 

jednoduše a bez použití speciálního nářadí. Univerzální tvar přitom dovoluje použít stejné ochranné návleky u popruhů s oky i u 
nekonečných smyček. Návlek NoCut je dodáván jako hotový přířez se začištěnými a ustřiženými okraji. Standardně je dodáván od 
délky 500 mm a dále v intervalech po 250mm / tzn. 750, 1000, 1250mm atd. a vnitřních šířkách od 45mm do 315mm. 
 

Typ 
Vnitřní šířka 

návleku 
(mm) 

Vnější šířka 
návleku 
(mm) 

Tloušťka návleku 
(mm) 

Pro ploché 
popruhy s oky o 

nosnosti 
(kg) 

Pro nekonečné 
PES smyčky o 

nosnosti 
(kg) 

Cena za 1 m* 
(Kč) 

NoCut 45 45 55 13 1000 - 2 520,- 

NoCut 75 75 85 13 2000 500, 1000, 2000 3 120,- 

NoCut 105 105 115 13 3000 3000, 4000 4 260,- 

NoCut 135 135 145 13 4000 5000, 6000 5 590,- 

NoCut 165 165 175 13 5000 8000 6 880,- 

NoCut 195 195 205 13 6000 10000 7 440,- 

NoCut 255 255 265 13 8000 15000 9 210,- 

NoCut 315 315 325 13 10000 20000, 25000 na poptávku 
 
*Cenu jiné délky návleku získáme vynásobením požadované délky a ceny za 1 m. Např.:  NoCut 45/1,5 m...2512,- Kč x 1,5 = 3 768,- Kč 
 

 
 

Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím 
e-mailu: info@tedox.cz 

nebo na telefonu +420 318 684 100-1 
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Ukázky aplikací ochranných návleků SpanSet® NoCut® 
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