
S5 sikkerhedskniv er en spændende opgradering til den 
brancheførende S4 sikkerhedskniv. Dette 3-i-1 værktøj tager 
S4'erens væsentlige kasseskærings- og tapesplitterfunktioner 
og tilføjer en integreret filmskærer til sikker skæring af 
krympefolie, plastikstropper, sejlgarn og mere. Dette 
innovative skæreværktøj reducerer dyre knivskader og gør 
kasseskæring sikkert, nemt og behageligt. Den faste 
stålskærm vil ikke bøje, eller knække som andre, 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. Den 
unikke vinkel på bladet er indstillet specifikt for at undgå at 
beskadige indholdet i æsken. Plus, den alsidige S5 har tre 
bladdybdepositioner for at øge effektiviteten; topskæring, 
lav og dybt skæring. Brugere finder også ud af, at brug af den 
kraftige tapesplitter, mens kasser åbnes, forhindrer 
yderligere skader og forlænger bladets levetid. For bedre 
fastholdelse køb med tilsvarende 58UKH-423 
sikkerhedshylster og 58CL-36 coil lanyard. S5 Safety Cutter 
sælges i grøn til højrehåndede brugere og rød til 
venstrehåndede brugere. Se video

PHC S5R SIKKERHEDSKNIV

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

Folie/film og 
plastbåndsskæring.

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

Varenummer: 58S5R
HØJREHÅNDET

VENSTREHÅNDET
Varenummer: 58S5L

QR kode

https://youtu.be/5LvmpR0QG5k


Metal

15,88 mm

SP-017

Kina

Nej

UKH-423

SPECIFIKATIONER

Ja Højde 32 mm

1

Ja

Plastik

Ja

Nej

15,87 mm

sikkerhedsblad

5

Knapfremføring

3

Værktøjsfrit

Bredde 23 mm

Nej

Nej

Nej

Ja

3 faste positioner

PHC / S5R / S5L

Universal Længde 157 mm

EAN-nr. Højre 0073441004425

EAN-nr. Venstre 0073441004418

Vægt 57 g

Toldkode 8211930060

PRODUKT / TYPE

Højre/venstre håndet

Tapesplitter

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Metal detekterbar

Udskiftelige blade

Bladdrift

Bladaktivering

Bladdybder

Bladskift

Bladtype

Maks. bladdybde

Blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

Materiale

Til sikkerhedsline

Med holdeclips

Maks bladfremskydelse

Knivhylster

Passende blade

Oprindelsesland

Lavet i USA

Varenummer: 58S5R

Varenummer: 58S5L

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

Sikkerhedsblade
100 stk. dispenser 
Nr.: 58SPD017 Knivhylster med 

monteringsclips 
Nr.: 58UKH423

Reservekniv til 
folie/båndskæring i 3 
stk. pakning.
Nr.: 58S5FC


