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Sesazovačky na dýhy spojují 

jednotlivé dýhové listy buď lepící 

páskou, kterou se přelepuje spára 

nebo lepidlem naneseným přímo do 

spáry.U nových typů sesazovaček se 

místo lepící pásky používá tavné 

vlákno.



Rozdělení sesazovaček:

1/ sesazovačky pracující s lepícími 

páskami

2/ sesazovačky pracující s tavným 

vláknem

3/   sesazovačky klížící.



1/ Sesazovačky pracující s lepícími 

páskami. Sesazovačka na dýhy 

pracující s lepící páskou přitlačuje 

spojované dýhové listy k sobě
otáčejícími se diskovými kotouči. 

Navlhčenou lepící pásku přitlačuje 

k dýhovým listům váleček. 



2/ sesazovačky pracující s tavným 

vláknem. Při sesazování dýh tavným 

vláknem se dýhové listy k sobě
přitlačují jako při sesazování 

lepením s lepící páskou. Místo pásky 

je používáno tavné vlákno z plastů, 

které se před použitím na dýhu 

nahřeje horkým vzduchem.



2/ Sesazovačky pracující 

s tavným vláknem. Jsou 

výkonnější a slepené spoje 

jsou mnohem kvalitnější než u 

sesazovaček s lepící páskou.





1/  Dýhové listy

2/  Pracovní stůl

3/  Diskové kotouče
4/  Přítlačný váleček

5/  Lepící páska

6/  Kotouč lepící pásky





1/  Dýhové listy

2/  Pracovní stůl

3/  Diskové kotouče

4/  Přítlačný váleček

5/  Tryska  pro přívod   

horkého vzduchu

6/  Tavné vlákno

7/  Špulka s tavným  

vláknem
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