
SECUMAX 145

2 in 1 blade head
for cutting and 
piercing

Concealed blade
for maximum protection of 
users and goods

Guide surfaces
for easier angled cutting

 
 

Integrated grooves
for a better grip

Ergonomic handle
for greater efficiency

Please note: To ensure your product always functions 
flawlessly, regularly remove any impurities. For addition-
al safety, we recommend wearing gloves.

 
Hold the knife at a slight angle when cutting 
open cardboard boxes.

 
Do not lever against staples, or force into 
edge protectors!

 
Pierce into the cutting material using the 
pointed nose of the knife.

 
For the best possible grip, place your thumb 
on the grooved surface.

USAGE

 
 

 
Pierce into cardboard adhesive tape using the 
flat edges on top of the blade head.

 
Use the pointed nose of the knife to pierce 
the film.

 
If the blade head gets stuck, don’t forcefully 
lever the knife!

USAGE

 
 

 
The SECUMAX 145 is a disposable knife that 
can be safely disposed of with your general 
waste.

 
The concealed blade will not get into contact 
with your goods either.

 
The concealed blade provides maximum pro-
tection from cut injuries.
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SAFETY POSTER
INSTRUCTIONS FOR THE SAFE HANDLING OF YOUR CUTTING TOOL
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Ochrana zboží�
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Ochrana uživatele�
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Likvidace
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2v1 čepel
pro řezání a propichování�
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Integrované drážky pro lepší uchopení�
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Ergonomická rukojeť pro vyšší efektivitu�
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Skrytá čepel pro maximální bezpečenost uživatele a zboží�

Jana Zemanová�
Vodicí hrana pro snazší řezání pod správným úhlem�

Jana Zemanová�
Pro správné uchopení umístěte palec na integrované drážky.�
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Hrotem u čepele probodněte obalový materiál.�

Jana Zemanová�
Nepoužívejte nůž na řezání sponek nebo ochrany okrajů na obalovém materiálu.�
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Při otevírání kartonových krabic mějte nůž pod úhlem 45°.�

Jana Zemanová�
Pokud se čepel při řezání zasekne, nepoužívejte na překonání hrubou sílu.�
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Na propíchnutí fólie použijte hrot u čepele.�

Jana Zemanová�
Hrot zabodněte do lepicí pásky na obalovém materiálu.�

Jana Zemanová�
Skryté čepele poskytují maximální ochranu proti zranění.�
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Skrytá čepel se nedostane do kontaktu se zbožím, a tím je zboží chráněno.�
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SECUMAX 145 je jednorázový nůž, který je možné vyhodit do směsného odpadu.�
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