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TECHNICKÝ LIST 
Bezpečnostní pracovní nůž s čepelí na pružině 

BN QBS 

 
 

Popis výrobku:  
Bezpečnostní nůž s masivním a odolným tělem z pozinkovaného kovu s výměnnými čepelkami. 
Ergonomický držák je vybaven plastovým protiskluzným profilem. Čepel je připevněná 
k pružině, takže je při nečinnosti a uvolnění příslušné páčky  samovolně zatažena zpět do těla 
nože.  
 

Technická data:    

Hlavní rozměry nože:   170 × 40 × 25 mm (d × š  × v) 
Hmotnost:    200 g 
Materiál:  
- tělo nože:    pozinkovaný kov   
- čepelky:    ocel 

Povrchová úprava:   lak - barva oranžová 
Max. pracovní délka čepele:  9 mm   
 

Doporučené příslušenství: 
1) Náhradní  čepelky  - BN QBC:   

o 100 ks čepelek mají tupé zakončení bez špičky  
2) Univerzální nylonové pouzdro – BN UHN: 

o slouží k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici 
3) Univerzální kožené pouzdro  - BN UHL 

o slouží  k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici 
4) Pružinový držák s karabinou – BN CL:  
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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. 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 spíše pro muže. 
 

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) Před dokončením řezu uvolněte tlačítko do původní polohy, po dokončení řezu se 

čepelka sama zatáhne zpět do těla nože. 
 

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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