Varenummer: 58S7

PHC S7 SIKKERHEDSKNIV

Se video

S7 sikkerhedskniv kombinerer nytten af en industrikniv med sikkerhedsfordelene ved en
selvtilbagetrækkende sikkerhedsskærer. For at maksimere produktiviteten inkorporerer
dette 3-i-1 værktøj en filmskærer, der nemt kan frigøres, kraftig tapesplitter og alsidig
sikkerhedsboksskærer. For at forhindre smertefulde og dyre skader har den en innovativ
robust metalskærm, der bevæger sig i takt med bladet og trækker både skærm og klinge
tilbage samtidigt. Beskyttelsen dækker bladet under topskæring for at beskytte
brugeren, og den unikke vinkel på bladet er indstillet specifikt for at undgå at beskadige
QR kode
indholdet i kassen. Den tilbagefjedrende klinge kan også forlænges uden beskyttelse, når
det er nødvendigt og har tre låsende klingedybdepositioner; topskæring, lav og dyb
3. dyb bladdybde
skæring.

2. Lav bladdybde
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5. Skær nemt tapen igennem med
tapesplitteren uden blad for at
forlænge levetiden af klinger og
øge sikkerheden.
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4. Folie/film og
plastbåndsskæring

1. Topskæring:
Tryk metalkappen fremad,
bladet fremføres sammen med
metalkappen. Kappen skærmer
bladet og virker samtidig som
styr.

Varenummer: 58S7

Sikkerhedsblade
100 stk. dispenser
Nr.: 58SPD017

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

PRODUKT / TYPE
Højre/venstre håndet
Sikkerhedsskærm
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

Knivhylster med
monteringsclips
Nr.: 58UKH545

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

Reservekniv til
folie/båndskæring i 3
stk. pakning.
Nr.: 58S7FC

PHC / S7
Universal
Udskydelig
Nej
Nej
Nej
Ja
Selvtilbagetrækkende
Knapfremføring / skærm
3 / variabel
Værktøjsfrit
sikkerhedsblad
15,88 mm
1
5
Ja
Plastik
Ja
Nej
15,87 mm
UKH-545
SP-017
Kina
Nej

Længde
Bredde
Højde
Vægt
Toldkode
EAN-nr.

SPECIFIKATIONER
145 mm
20 mm
44 mm
68 g
8211930060
0073441005378

