
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SIKKERHEDSKNIVE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



LEWIS K710 SIKKERHEDSKNIV

Lewis K710 er en letanvendelig sikkerhedskniv i industriel kvalitet med en enestående autolåsende 
sikkerhedshætte, der beskytter brugeren mod klingeeksponering. Når kontakten med skæreoverfladen er 
mistet, klikker den fjederbelastede sikkerhedshætte sammen og låser over bladet, hvilket forhindrer skader, der 
er almindelige i følgebevægelser. Lewis K710 har to dybdeindstillinger, let værktøjsfrit bladskift og er 
ergonomisk designet til brug med begge hænder. Fastgør til CL-36 elastisk sikkerhedssnor for bedre 
fastholdelse.

Se video

Varenummer: 58K710

QR kode

https://youtu.be/cOwoJvfOueo


Højre/venstre håndet

Integreret folieskærer

Engangskniv

Metal detekterbar

Udskiftelig blad

Klingedrift

Bladdybde positioner

Bladskift

PRODUKT / TYPE

5

Bladtype

Bladspids

Antal blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

Håndtagstype

Materiale

Med holdeclips

Oprindelsesland

Produceret i USA

Standardblad

Standard

1

LEWIS / K710

Universal

Nej

USA

Ja

Nej

Ergonomisk

Plastik

Nej

Nej

Nej

Ja

Bredde 24 mm

Højde 38 mm

Vægt 93 g

SPECIFIKATIONER

Længde 170 mm

Toldkode 8211930060

EAN-nummer 0621622710001Fast

2 / variabel

Værktøjsfrit

Knivblad: B10CHD

Varenummer: 58K710

1. Tryk på den gule skyder og skub fremad (6,35 mm 
klingeeksponering) eller tilbage (19,05 mm klingeeksponering) 
for at indstille skæredybden.
2. Tryk og hold den forreste del af den gule skyder nede for at 
udløse sikkerhedshjelmen.
3. Tryk spidsen af sikkerhedshætten på skærefladen og begynd 
at skære (når der er tryk på sikkerhedshætten, kan den gule 
glider slippes)

BETJENINGSVEJLEDNING

1. Træk låsen på højre side af kniven ned, og træk bunden ned 
for at afdække kniven.
2. Flyt låsen fremad, så knivlåsen glider væk fra kniven.
3. Udskift kniven med den medfølgende reservekniv.
4. VIGTIGT: FOR AT LUKKE KNIVEN SØRG FOR, AT PILE I BUNDEN 
ER RET OP VED ORDET "LUK", ELLERS BLIVER LÅSEN 
BESKADIGET.
5. Skub bunden tilbage i knivens krop, og sving låsen op i 
kroppen for at låse den.

BLADSKIFT

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



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


Produceret i USA

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

PRODUKT / TYPE

Højre/venstre håndet

Integreret folieskærer

3 Vægt 184 g

Ja / QBD324 / QBD379 Toldkode 8211930060

Metal

PHC / QBAR SPECIFIKATIONER

Universal Længde 150 mm

Nej Bredde 22 mm

Værktøjsfrit

Sikkerhedsblad

Højde 45 mm

Nej

Taiwan

Nej

Gummi / ergonomisk

Aluminium

5

Nej

Afrundede hjørner

0073441006818

1

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



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

PRODUKT / TYPE

Stålskærm

Bladtype

Blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

Materiale

Til sikkerhedsline

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Knapfremføring

Værktøjsfrit

EAN-nr. / Højre

Bladskift

Med holdeclips

Maks bladfremskydelse

Knivhylster

Fast Længde

Tape splitter

PHC / S4S

Nej Toldkode 8211930060

Metal Bredde 18 mm

Nej Højde 32 mm

Nej Vægt

0073441005545

Ja

Selvtilbagetrækkende

NejMetal detekterbar

Udskiftelige blade

Bladdrift

Bladdybde

Bladaktivering

SPECIFIKATIONER

EAN-nr. / Venstre 0073441005552

155 mm

60 g

Plastik

sikkerhedsblad

1

5

5 bladdybder

UKH-423

Ja

Nej

1,27 cm

Nej

Passende blade

Oprindelsesland

Lavet i USA

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



Varenummer: 58QBS20

Den alsidige QBS-20 sikkerhedskniv kombinerer holdbarheden af en industrikniv med sikkerhedsfordelene ved en 

selvtilbagetrækkende sikkerhedskniv. For at forhindre smertefulde og dyre skader vil bladet springe tilbage, når 
skæringen er afsluttet. Det unikke integrerede hængseldesign og let-åbne drejeskive sørger for et praktisk 
værktøjsfrit bladskift. Plus, metalkonstruktionen er ekstremt holdbar og har et behageligt ergonomisk gummigreb. 

For bedre opbevaring køb med 58UKH-326 læderhylster.

Se video

Automatisk tilbagetrækning af blad

Også til solide materialer

PHC QBS20 SIKKERHEDSKNIV

QR kode

https://youtu.be/K6CplMljtJI


58QBD-324 - 58QBD-379

Taiwan

Nej

Oprindelsesland

Lavet i USA

Blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

Materiale

Til sikkerhedsline

Med holdeclips

Maks bladfremskydelse

Knivhylster

Passende blade

SPECIFIKATIONER

Længde 168 mm

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Metal detekterbar

Udskiftelige blade

Bladdrift

Bladaktivering

UKH-324-UKH-325-UKH326

Universal

PHC /QBS-20

Ja

Selvtilbagetrækkende

Værktøjsfrit

sikkerhedsblad

Nej

Nej

Nej

Knapfremføring

2 / variabel

Nej

PRODUKT / TYPE

Højre/venstre håndet

Bladdybde

Bladskift

Bladtype

1

Bredde 27 mm

Højde 32 mm

Vægt 197 g

Toldkode 8211930060

EAN-nr. 0073441003015

Ja

5

Ja

Metal

Nej

15,87 mm

58UKH-326
læderhylster

Varenummer: 58QBS20

Standard blade
75 stk. dispenser 

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

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



4. Folie/film og 
plastbåndsskæring

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

2. Lav bladdybde

3. dyb bladdybde

2 3 4
1

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 
indholdet i kassen. Den tilbagefjedrende klinge kan også forlænges uden beskyttelse, når 
det er nødvendigt og har tre låsende klingedybdepositioner; topskæring, lav og dyb 
skæring. 

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

5

Se videoPHC S7 SIKKERHEDSKNIV

Varenummer: 58S7

QR kode

https://youtu.be/7Tb_BLAvtGs


15,88 mm

SP-017

Kina

Nej

Materiale

Til sikkerhedsline

Med holdeclips

Maks bladfremskydelse

Knivhylster

Passende blade

Oprindelsesland

Lavet i USA

Bladdrift

Bladaktivering

Bladdybder

Bladskift

Bladtype

Maks. bladdybde

Blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

PRODUKT / TYPE

Højre/venstre håndet

Sikkerhedsskærm

Engangskniv

NSF certificeret

Metal detekterbar

Udskiftelige blade

Nej Vægt 68 g

SPECIFIKATIONERPHC / S7

Universal Længde 145 mm

Udskydelig Bredde 20 mm

Højde 44 mmNej

Nej Toldkode 8211930060

Ja EAN-nr. 0073441005378

sikkerhedsblad

Selvtilbagetrækkende

Knapfremføring / skærm

3 / variabel

Ja

Nej

15,87 mm

UKH-545

1

5

Ja

Plastik

Værktøjsfrit

Varenummer: 58S7

Sikkerhedsblade
100 stk. dispenser 
Nr.: 58SPD017

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

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



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

Med holdeclips

Maks bladfremskydelse

Knivhylster

Passende blade

Oprindelsesland

Lavet i USA

Bladdybder

Bladskift

Bladtype

Maks. bladdybde

Blade inkluderet

Bladopbevaring

Farve med høj synlighed

Materiale

Til sikkerhedsline

Højre/venstre håndet

Tapesplitter

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Metal detekterbar

Udskiftelige blade

Bladdrift

Bladaktivering

PRODUKT / TYPE

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

UKH-423

SPECIFIKATIONER

Ja Højde 32 mm

1

Ja

Plastik

Ja

Nej

15,87 mm

sikkerhedsblad

5

Knapfremføring

3

Værktøjsfrit

Bredde 23 mm

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 

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



PSC2 sikkerheds lommekniv har en selvtilbagetrækkende klinge, holdbar tapesplitter og kompakt design. Det 
er den perfekte størrelse til små skæreopgaver, mens du er på farten. Fås i tre farver - rød, hvid og blå. Fås 
også til at blive påtrykt ethvert tilpasset firmanavn og logo.

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

PHC PSC2BLUE SIKKERHEDS LOMMEKNIV

Varenummer: 58PSC2BLUE



Metal

9,52 mm

Taiwan

Nej

Bladtype

Maks. bladdybde

Blade inkluderet

Farve med høj synlighed

Materiale

Til sikkerhedsline

Med holdeclips

Oprindelsesland

Lavet i USA

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Metal detekterbar

Udskiftelige blade

Bladdrift

Bladaktivering

Bladdybder

Bladskift

PRODUKT / TYPE

Højre/venstre håndet

Tapesplitter

PHC / PSC2BLUE SPECIFIKATIONER

Universal Længde 104 mm

Bredde 9 mm

Nej Højde 30 mm

Ja Vægt 26 g

Nej Toldkode 8211930060

Nej EAN-nr. 0073441004715

Nej

Selvtilbagetrækkende

Knapfremføring

Plastik

Ja

Nej

Variabel

Ikke udskiftelig

sikkerhedsblad

1

Nej

Varenummer: 58PSC2BLUE

FORESPØRG PÅ PRIS MED EGET LOGO

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



PHC RSC-432 SIKKERHEDSKNIV

RSC-432 sikkerhedskniv er NSF-certificeret og ideel til madservice og produktionsfaciliteter. Den har en unik 
selvaktiverende sikkerhedshætte designet til at holde brugeren sikker. Hætten lukker automatisk for at 
dække bladet ved slutningen af hvert snit, hvilket praktisk talt eliminerer skader. Sikkerhedsbladet i denne 
kniv er ikke aftageligt, hvilket undgår potentielle løse knive på madserveringssteder. Brug af den bladløse 
tapesplitter reducerer også skader. For bedre fastholdelse, køb med UKH-443 hylster og CL-36 coil lanyard.

Varenummer: 58RSC432

Se video

QR kode

https://youtu.be/qPz2fLQ6EQc


Selvaktiverende 24 mm

Plastik Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

12,70 mm

Ergonomisk

Kina

Nej

Håndtag type

Til sikkerhedsline

Med holdeclips

Maks bladfremskydelse

Knivhylster

Oprindelsesland

Lavet i USA

Bladdrift

Bladaktivering

Bladdybder

Bladskift

Bladtype

Maks. bladdybde

Blade inkluderet

Farve med høj synlighed

Materiale

PRODUKT / TYPE

Højre/venstre håndet

Sikkerhedshætte

Tapesplitter

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Metal detekterbar

Udskiftelige blade

Nej

Nej

Fast

1

Ikke udskiftelig

SPECIFIKATIONER

Længde

Bredde

3-knapper

Nej 20 g

Ja 8211929060

Ja / fødevaresikkerhed 0073441004326

PHC / RSC-432

Universal 142 mm

32 mm

Ja

Nej

15,87 mm

UKH-443

sikkerhedsblad

1

Ja

Plastik

Varenummer: 58RCS432

Knivhylster med 
monteringsclips 
Nr.: 58UKH443

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



BC-346 pose/folieskærer er en NSF-certificeret engangsskærer, der er 
ideel til madservice, fremstilling og detailbutikker. POSE/FOLIESKÆREN 
har en lukket klinge i rustfrit stål, som hjælper med at undgå løse klinger 
på madserveringssteder og eliminere flænger på arbejdspladsen. Det er 
det ideelle valg til at skære gennem madposer, plastikposer, krympefolie 
og mere! Brugere bruger også tapesplitteren til at åbne kasser og 
yderligere reducere potentielle skader. Fastgør til 58CL-36 Coil Lanyard 
for bedre fastholdelse.

PHC BC-346 POSE/FOLIESKÆRER

Varenummer: 58BC346

QR kode

Se video

https://youtu.be/PcLACprUSnk


Selvaktiverende 7 mm

Plastik Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

Taiwan

Nej

Farve med høj synlighed

Materiale

Til sikkerhedsline

Med holdeclips

Oprindelsesland

Lavet i USA

Højre/venstre håndet

Sikkerhedshætte

Tapesplitter

Integreret folieskærer

Engangskniv

NSF certificeret

Metal detekterbar

Udskiftelige blade

Bladtype

PRODUKT / TYPE

Bladaktivering

PHC / BC346 SPECIFIKATIONER

Universal Længde 60 mm

Bredde

54 mm

Nej

Ja

Fast

Ja

Plastik

Ja

Nej

Ja / fødevaresikkerhed

Nej

Nej

Indbygget

Varenummer: 58BC346

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



Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

• Forsænket klinge reducerer snitskader og beskadiget gods.
• Skærer kasser, film, tape og tusindvis flere applikationer.
• Lille, praktisk og holdbar med klinge i kulstofstål af høj kvalitet.
• Avancerede plastpolymerer
• Højeste sikkerhedsniveau

Varenummer:
58KCJ1Y

KLEVER KCJ-1 SIKKERHEDSSKÆRER GUL

• Klinge i rustfrit stål
• Metaldetekterbart plastikhåndtag
• certificerede produkter for fødevaresikre muligheder

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TILGÆNGELIG I 5 FARVER

SPØRG PÅ PRIS MED EGET LOGO

Se video

QR kode

https://kleverinnovations.net/training/


4 mm

Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

SPECIFIKATIONER

Længde 119 mm

Bredde

33 mm

16 g

82149000

0858461001926

Oprindelsesland USA

Lavet i USA Ja

Varenummer:
58KCJ1Y

KLEVER KUTTER er vores allrounder! Og forfaderen til alle sikkerhedsskærere med 
skjult klinge! Lille, handy, alsidig og især sikker! Højeste sikkerhedsniveau, beskytter 
brugere og varer på samme tid. Dobbelt klingehoved, derfor særlig økonomisk. 
Engangs. Her i knaldgul. Bredt udvalg af farver til rådighed, inklusive mange med høj 
synlighed. Dette gør at din sikkerhedskniv altid er nem at finde. Ideel til 
enkeltbølget bølgepap, pap, folie, selvklæbende tape, følgeseddelposer, 
omsnøringstape, papir, snor osv. Med praktisk øje til sikkerhedsline eller 
ophængning.

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

https://kleverinnovations.net/training/


Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

• Indlejret klinge reducerer snitskader og beskadiget gods.
• Skærer kasser, tape, plastbånd og tusindvis flere applikationer.
• Ergonomisk ‘Soft Touch’ håndtag reducerer håndtræthed og stres.
• Innovativ metal tapesplitter
• Avancerede plastikpolymerer - Blødt greb.
• Højeste sikkerhedsniveau.
• Udskifteligt hoved.
(1 knivhoved pr. håndtag. Yderligere sælges separat.)

KLEVER KCJ-XC-20 SIKKERHEDSKNIV GUL

Udskifteligt knivhoved

58KCJ-XH-20

Udskifteligt kurvet knivhoved

58KCJ-XH-40

25 stk. pk 25 stk. pk

BEHOLD HÅNDTAGET SKIFT KNIVHOVEDET

Knap til hurtigskift af 
knivhoved Ergonomisk `Soft touch` 

håndtag

Tapesplitter

Varenummer:
58KCJXS20Y

QR kode

Se video

https://kleverinnovations.net/training/


10 mm

Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

SPECIFIKATIONER

Længde 164 mm

Bredde

39 mm

16 g

82149000

0681321128644

Oprindelsesland USA

Lavet i USA Ja

Findes i 4 farver

Varenummer:
58KCJXC20Y

Leder du efter maksimal sikkerhed og maksimal komfort? KLEVER XCHANGE 
sikkerhedskniven tilbyder dig det højeste niveau af ergonomi: anatomisk formet håndtag, 
skridsikkert blødt gummigreb, en række kontaktflader til din tommelfinger. Knivskaftet er 
genanvendeligt på mange måder, det dobbelte bladhoved gør kniven særlig økonomisk. 
"Behold håndtaget, udskift hovedet!" Knivene er skjulte og beskytter brugeren og 
materialet med ekstra fordel ved simpelt bladskift. KLEVER XCHANGE er ideel til op til 1,5-
vægget bølgepap, pap, omsnøring, klæbebånd, snor, poser, filt, tekstiler osv. Her i lys gul, 
med mange andre farver tilgængelige. Integreret tapesplitter og praktisk øje til fastgørelse 
af sikkerhedsline. Håndtaget kan kombineres med et hvilket som helst af vores fire 
udskiftningsbladehoveder - en rigtig allrounder!

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

BEHOLD HÅNDTAGET SKIFT KNIVHOVEDET

https://kleverinnovations.net/training/


Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

Varenummer:
58KCJXC30B

• Indlejret klinge reducerer snitskader og beskadiget gods.
• Skærer kasser, plastbånd, tape og tusindvis flere applikationer.
• Ergonomisk ‘Soft Touch’ håndtag reducerer håndtræthed og stres.
• Innovativ metal tapesplitter
• Avancerede plastikpolymerer - Blødt greb.
• Højeste sikkerhedsniveau.
• Udskifteligt hoved.
(1 knivhoved pr. håndtag. Yderligere sælges separat.)

KLEVER KCJ-XC-30 SIKKERHEDSKNIV BLÅ

Knap til hurtigskift af 
knivhoved Ergonomisk `Soft touch` 

håndtag
Tapesplitter

Udskifteligt knivhoved

58KCJ-XH-30

12 stk. pk QR kode

Se video

BEHOLD HÅNDTAGET SKIFT KNIVHOVEDET

https://youtu.be/oDxNr7Df580


10 mm

Højde 

Vægt

Toldkode

EAN-nr.

49 mm

37 g

82149000

0681321128699

Oprindelsesland USA

Lavet i USA Ja

SPECIFIKATIONER

Længde 176 mm

Bredde

Varenummer:
58KCJXC30B

Leder du efter maksimal sikkerhed og maksimal komfort? KLEVER XCHANGE 
sikkerhedskniven tilbyder dig det højeste niveau af ergonomi: anatomisk formet håndtag, 
skridsikkert blødt gummigreb, en række kontaktflader til din tommelfinger. Knivskaftet er 
genanvendeligt på mange måder. "Behold håndtaget, udskift hovedet!" Knivene er skjulte 
og beskytter brugeren og materialet med ekstra fordel ved simpelt bladskift. På grund af 
den bredere bladadgang er KLEVER XCHANGE 30 ideel til op til 2-vægget bølgepap, pap, 
omsnøring, klæbebånd, snor, poser, filt, tekstiler osv. Her i blå. Mange andre farver 
tilgængelige. Med integreret tape splitter og praktisk øje til sikkerhedsline. Håndtaget kan 
kombineres med et hvilket som helst af vores fire udskiftningsbladehoveder - en rigtig 
allrounder!

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

BEHOLD HÅNDTAGET SKIFT KNIVHOVEDET



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIKKERHEDSKNIVE 


