TECHNICKÝ LIST

SECUNORM 300 - Lehký bezpečnostní nůž s trapézovou čepelí - BN M300
VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:
Hmotnost:
Hloubka řezu:
Vhodné použití:
Materiál:
Barva:
Certifikát:

143 × 16 × 36 mm
52 g
19 mm
pro pravou i levou ruku
sklolaminát
modrá / černá
GS

POPIS VÝROBKU:
SECUNORM 300 - Lehký bezpečnostní nůž s trapézovou čepelí je menší a lehčí nůž ze skupiny bezpečnosntích nožů
SECUNORM. Vyznačuje se příjemně lehkou kontstrukcí s osvědčeným automatickým zataženém čepele. Jeho
ergonomicky tvarovaná rukojeť, oboustranný rýhovaný vysunovač a zvětšená hloubka řezu z něj dělají příjemný a
všestranně použitelný nástroj na řezání. Bezpečnostní nůž SECUNORM 300 sestává z umělé hmoty zesílené skleněným
vláknem, které vytváří speciální odolnost proti oděru. Díky tomu zůstane nůž v té nejlepší formě i při silnějším kontaktu s
řezaným materiálem. Hloubka řezu 19 mm je hlubší a tím je rozšířeno spektrum jeho využití. Díky větší hloubce řezu vám
ani vysoké frekvence řezání nebudou připadat těžké. Nůž se příjemně drží pravákům i levákům díky oboustrannému
posunovači čepele. Optimální způsob výměny čepele je opět velmi jednoduchý. Po stisknutí tlačítka pro výměnu čepele
můžete vytáhnout umělohmotnou vložku s čepelí. Díky aretovanému krytu čepele a integrovanému magnetu je výměna
čepele jednoduchou a rychlou záležitostí.
VÝHODY:
vyjímečně ergonomický nůž s lehkou a příjemnou konstrukcí
větší hloubka řezu
bezpečnější výměna čepele s integrovaným magnetem
posunovač čepele po obou stranách
praktický otvor pro zavěšení
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VLASTNOSTI ČEPELE:
bezpečnostní mechanismus zasunutí čepele
dvojnásobně použitelná čepel
jednoduchá výměna čepele bez pomocného nářadí

POUŽITÍ:
Tento bezpečnostní nůž se výborně hodí na rozřezávání až třívrstvého kartonu. Poradí si ale také s vaky, s obalovými,
elastickými nebo smršťovacími fóliemi, stahovacími páskami, s přízí, provazem nebo vrstvami papíru a fólie. Výborně
rozřezává i textilie jako je plsť nebo vliselín. Systém automatického zpětného zatažení čepele zaručuje vyšší zebezpeční
nože a ochranu před možným zraněním. V momentě, kdy začnete řezat, pusťte palec z posunovače. Jakmile čepel ztratí

kontakt s řezaným materiálme, zatáhne se zpět do nože.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Tento nůž patří do skupiny označené SECUNORM, což znamená, že je vybaven prvky, které zajišťují vyšší bezpečnost
při používání.

V Praze dne 28. 6. 2022
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