TECHNICKÝ LIST

SECUMAX 320 - Detekovatelný bezpečnostní rozřezávač na fólie - BN M320P
VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:
Hmotnost:
Hloubka řezu:
Vhodné použití:
Do potravinářství:
Materiál:
Barva:

15,8 × 5,6 × 1,3 cm
58,8 g
4 mm
pro pravou i levou ruku
ANO
plast detekovatelný detektorem kovu
tmavě modrá

POPIS VÝROBKU:
SECUMAX 320 - Detekovatelný bezpečnostní rozřezávač na fólie je nástupcem bezpečnostního rozřezávače na fólie
SECUMAX COMBI. Oproti SECUMAX COMBI má SECUMAX 320 vylepšenou ergonomii. Výměna čepele je rychlejší a
bezpečnější díky magnetu, který drží čepel na svém místě, takže při její výměně nedojde k samovolnému vypadnutí.
Výhodou SECUMAX 320 je speciální nos. Je zaoblený a prst dospělého člověka se pod něj nedostane, a proto je
nemožné se o čepel říznout či zranit o konec nosu. To ale nesnižuje jeho efektivitu při práci. Nůž je vybaven také
rozřezávačem lepicích pásek , který lze přizpůsobit dle potřeby na hloubku řezu 3,5 či 5 mm. Nůž má robustní konstrukci
a skvěle se drží. Rozhodně je špičkou mezi rozřezávači. Díky otvoru v zadní části jej můžete upevnit například k opasku
a tím eliminujete ztrátu nože.
VÝHODY:
vhodný do potravinářství
detekovatelný detektorem kovu

POUŽITÍ:
Tento rozřezávač je vhodný pro řezání lepicích pásek, krabic, fólií, kartonu nebo jiného obalového materiálu. Dostatečná
hloubka řezu umožňuje rozřezat i několikavrstvý materiál. Je vhodný pro pravou i levou ruku.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
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Tento nůž patří do skupiny s označením SECUMAX, a to znamená nejvyšší stupeň zabezpečení. Tak si můžete být jistí,
že při správné manipulaci nehrozí žádné riziko poranění.

V Praze dne 28. 6. 2022
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