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TECHNICKÝ LIST 
Bezpečnostní pracovní nůž s čepelí na pružině 

BN EZ3 

 
Popis výrobku:  
Plastový bezpečnostní pracovní nůž s výměnnými čepelkami je lehký s ergonomickou rukojetí.  
Nůž je vybaven třemi tlačítky pro řezání pravou i levou rukou. Čepel na pružině je oboustranně 
zakončena bezpečnou špičkou, při nečinnosti se automaticky zatáhne dovnitř. Nůž je dodáván 
v barvě s vysokou viditelností. Použitou čepel lze jednoduše vyměnit bez použití nářadí. 
 

Technická data:    

Hlavní rozměry nože:   145 × 35 × 20 mm (d × š  × v) 
Hmotnost:    40 g 
Materiál:  
- tělo nože:    plast  
- čepelky:    ocel 

Barva:     žlutá 
Max. pracovní délka čepele:  10 mm   
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Schéma: 

 

 
Doporučené příslušenství: 

1) Náhradní  čepelky  - BN S4C:   
o 100 ks čepelek s tupým zakončením špičky  

2) Náhradní čepelky ve výdejním boxu – BN S4CB: 
o 100 ks čepelek s tupým zakončením špičky 

3) Plastové pouzdro – BN UH3: 
o slouží k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici 

4) Pružinový držák s karabinou – BN CL:  
o umožňuje připevnit bezpečnostní nůž stabilně na pracovišti a nebo k opasku. Tím 

zamezíte jeho ztrátě. Dostatečně dlouhá pružina umožní pohodlný pohyb při 
manipulaci s nožem 

 

Použití:  
Tento nůž je určen pro bezpečné otevírání obalů a řezání materiálů. Jeho konstrukce umožňuje 
otevírání obalů bez nebezpečí pořezání pracovníků a poškození zboží uvnitř obalů. Čepelky lze 
vyměňovat s pomocí kruhového ovladače během několika vteřin. Tento nůž je vhodný pro 
ženy i muže, pro praváky i leváky. 
 

Návod: 
A) Řezání 
1) Zmáčkněte tlačítko na špičce nože směrem dopředu, tak dojde k vysunutí čepelky. 
2) Vtlačte čepelku do kartonu, který potřebujete otevřít a táhněte nůž podélně kolem 

víka.  
3) Při silovém řezání materiálu je nutné tlačítko držet permanentně. 
4) Před dokončením řezu uvolněte tlačítko do původní polohy, po dokončení řezu se 

čepelka sama zatáhne zpět do těla nože. 
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B) Výměna čepelky: 
1) Otočte kruhovým ovladačem proti směru hodinových ručiček, tím otevřete 

bezpečnostní nůž. 
2) Vezměte připravenou náhradní čepelku a vložte ji do přední části nože. 
3) Nůž zavřete a zajistěte otočením kruhového ovladače ve směru hodinových ručiček. 
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