
Varenummer: 58S4SR

S4S selvtilbagetrækkende sikkerhedsskærer bygger videre på succesen med S4 Safety Cutter og har et 
sikkerhedsblad, der trækkes tilbage, når snittet er afsluttet. Dette innovative skæreværktøj reducerer dyre 
knivskader og forhindrer et beskadiget produkt. Det gør kasseskæring let, sikkert og behageligt. Den faste 
stålskærm vil ikke bøje, bøje eller knække og er designet til at beskytte brugeren. Beskytteren fungerer også som 
en guide til at udføre det perfekte snit hver gang, og gør selv en nyansat til en ekspertskærer med det samme. 
Plus, den alsidige S4S har fem klingedybdepositioner, og vinklen på bladet er indstillet specifikt for at undgå at 
beskadige æskens indhold. Brugere oplever også, at brugen af den kraftige tapesplitter, mens kasser åbnes, 
forhindrer yderligere skader og forlænger bladets levetid. Køb med tilsvarende 58UKH-423 sikkerhedshylster og 
58CL-36 elastisk sikkerhedssnor. S4S sikkerhedskniv sælges i grøn til højrehåndede brugere og rød til 
venstrehåndede brugere.

PHC S4SR SIKKERHEDSKNIV

Den faste stålskærm beskytter ved 
topskæring og fungerer samtidig som 
guide.

HØJREHÅNDET

VENSTREHÅNDET
Varenummer: 58S4SL

Se video QR kode

https://youtu.be/DsZ6bV0nmpI


58SPD017

Kina

Nej

Passende blade

Oprindelsesland

Lavet i USA

Plastik

sikkerhedsblad

1

5

5 bladdybder

UKH-423

Ja

Nej

1,27 cm

Nej

SPECIFIKATIONER

EAN-nr. / Venstre 0073441005552

0073441005545

Ja

Selvtilbagetrækkende

NejMetal detekterbar

Udskiftelige blade

Bladdrift

Bladdybde

Bladaktivering

155 mm

60 g

Nej Toldkode 8211930060

Metal Bredde 18 mm

Nej Højde 32 mm

Nej Vægt

PHC / S4S

Fast Længde

Tape splitter

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Knapfremføring

Værktøjsfrit

EAN-nr. / Højre

Bladskift

PRODUKT / TYPE

Stålskærm

Bladtype

Blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

Materiale

Til sikkerhedsline

Med holdeclips

Maks bladfremskydelse

Knivhylster

Sikkerhedsblade
100 stk. dispenser 
Nr.: 58SPD017

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

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

Knivhylster med 
monteringsclips og til 
brug med bælte
Nr.: 58UKH423


