
Skær nemt tapen igennem med tapesplitteren 
uden blad for at forlænge levetiden af klinger 
og øge sikkerheden.

Varenummer: 58QBAR

Se video

Smart Auto-Retracting Metal QBAR er den mest bekvemme og nemmeste at bruge, kraftige, fuldt automatisk 
tilbagetrækkelige sikkerhedsskærer, der findes. For at beskytte brugerne mod skader trækkes det trykfølsomme blad 
øjeblikkeligt ind i skæret, når bladet mister kontakt med skæreoverfladen. Derudover har QBAR en tapesplitter uden 
metal, som giver brugerne mulighed for at åbne kasser uden at bruge en klinge, hvilket forlænger bladets levetid og 
øger sikkerheden. Det unikke integrerede hængseldesign og let-åbne drejehjul sørger for et super bekvemt, 
værktøjsfrit bladskift. Det unikke design med 3 knapper gør det let at skære toppen eller siden af kasser ergonomisk 
effektivt og behageligt for både højre- og venstrehåndede brugere. Dette robuste universelle skæreværktøj 
reducerer knivskader og gør skæring sikkert, nemt og behageligt.

PHC QBAR SIKKERHEDSKNIV

Tryk bladet ud og skær. 
Det trykfølsomme blad 
trækkes automatisk tilbage 
når klingen mister kontakt 
med skæringsoverfladen.

Klingen trækkes 
automatisk tilbage, selv
med tommelfingeren 
stadig på knappen.

Skæring Efter skæring

Hurtigskift af blad 
uden værktøj

QR kode

https://youtu.be/w20CiIyLxmM


Værktøjsfrit

Sikkerhedsblad

Højde 45 mm

Nej

Taiwan

Nej

Gummi / ergonomisk

Aluminium

5

Nej

Afrundede hjørner

0073441006818

1

3 Vægt 184 g

Ja / QBD324 / QBD379 Toldkode 8211930060

Metal

PHC / QBAR SPECIFIKATIONER

Universal Længde 150 mm

Nej Bredde 22 mm

PRODUKT / TYPE

Højre/venstre håndet

Integreret folieskærer

Selvtilbagetrækkende EAN-nummer

1

Tapesplitter

Antal knapper

Udskiftelig blad

Klingedrift

Bladdybde positioner

Bladskift

Bladtype

Bladspids

Antal blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

Greb

Materiale

Med holdeclips

Oprindelsesland

Produceret i USA

Standard blade
75 stk. dispenser 
Nr.: 58QBD324

Blade med afrundede hjørner
75 stk. dispenser 
Nr.: 58QBD379

Knivhylster med 
monteringsclips
Nr.: 58UKH675

Elastisk sikkerhedsline
med karabinhage.
Kan strækkes til 1220 mm
Nr.: 58CL36

Bladdispensere med plads til 750 brugte blade.
Nr.: 58BB0205 / uden monteringsbeslag
Nr.: 58BH00206 / med monteringsbeslag

Varenummer: 58QBAR


