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Snap-off Knife
Profesionální odlamovací nůž.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Snap-off Knife A122 Krabička 1 ks A122

Vlastnosti: Výhody:
• Čepel z kvalitní uhlíkové ocele
• Protiskluzová povrchová úprava nože
• Integrovaný utahovací šroub pro 

vysokou kontrolu bezpečnosti
• Tvarová rukojeť pro přesné vedení nože
• Integrovaný zásobník včetně 3 ks čepelí 

s automatickým zakládáním do nože

• Univerzální použití
• Dlouhá životnost
• Kompatibilní se všemi typy čepelí 

o výšce 18 mm

Popis:

RETECH Snap-off Knife je profesionální odlamovací nůž robustní konstrukce, který se používá pře-
devším na řezání papíru, dřeva, kartonu, kůže, plastů, fólií, gumy, polykarbonátů, asfaltových šindelů, 
asfaltových pásů, a dalších materiálů. Své všestranné použití najde nejen při montážích, opravách či 
údržbě, ale také při tváření, opracovávání materiálů či při balicích nebo rozbalovacích úkonech. Pro-
tiskluzová povrchová úprava nože RETECH Snap-off Knife umožňuje snadné a bezpečné obouruční 
řezání, přičemž je možné vyvinout maximální řezací sílu na řezaný povrch.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Výměna planžet:

1. Vysunout jezdec zcela dopředu

2. Kývavým pohybem odstranit tupou či ulomenou čepel

3. Jezdec vrátit zcela zpět (tím dojde k automatickému založení nové čepele)

4. Po vypotřebování všech čepelí vytáhnout zásobník zmáčknutím černého tlačítka na boku

5. Vsunout 3ks nových čepelí do zásobníku

6. Zasunout zásobník zpět do nože

7. Pozor – nikdy nevkládejte zásobník do nože, pokud je v noži ještě planžeta

Upozornění:

Při práci a výměně planžet používejte pracovní rukavice, které mají odolnost proti proříznutí.  
Pozor – čepel nože je křehká! Při práci a odlamování nože používejte vždy ochranné brýle.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Výška čepele: 18 mm
Tloušťka čepele: 0,5 mm
Počet ulamovaných segmentů z čepele: 7
Materiál nože: Kov / plast / pryž (odolný elastomer)
Typ zámku čepele: Autolock
Barevné provedení: Černo/modré
Váha: 126 g


