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Profesionálný odlamovací nôž.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Snap-off Knife A122 Krabička 1 ks A122

Vlastnosti: Výhody:
• Čepel z kvalitnej uhlíkovej ocele
• Protišmyková povrchová úprava noža
• Integrovaný uťahovací šrób pre vysokú 

kontrolu bezpečnosti 
• Tvarová rukoväť pre presné vedenie 

noža
• Integrovaný zásobník vrátane 3 ks 

čepeľou s automatickým zakladaním 
do noža

• Univerzálné použitie
• Dlhá životnosť
• Kompatibilné so všetkými typmi 

čepeľou s výškou 18 mm

Popis:

RETECH Snap-off Knife je profesionálny odlamovací nôž robustnej konštrukcie, ktorý sa používa 
predovšetkým na rezanie papiera, dreva, kartónu, kože, plastov, fólií, gumy, polykarbonátov, asfal-
tových šindľov, asfaltových pásov, a ďalších materiálov. Svoje všestranné použitie nájde nielen pri 
montážach, opravách či údržbe, ale tiež pri tvarovaní, opracovávaní materiálov či pri baliacich alebo 
rozbaľovacích úkonoch. Protišmyková povrchová úprava noža RETECH Snap-off Knife umožňuje 
jednoduché a bezpečné obojručné rezanie, pričom je možné vyvinúť maximálnu rezacie silu na rezaný 
povrch.

Snap-off Knife
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Výmena planžiet:

1. Vysunúť jazdec celkom dopredu. Kývavým pohybom odstranit tupú či ulomenú čepel

2. Jazdec vrátiť úplne späť (tým dôjde k automatickému založenie novej čepele)

3. Po vypotrebování všetchých čepelí vytiahnuť zásobník zmačknutím čierneho tlačítka na boku

4. Vsunúť 3ks nových čepelí do zásobníku

5. Zasunúť zásobník späť do noža

6. Pozor – nikdy nevkladajte zásobník do noža, pokial je v noži ešte planžeta

Upozornenie:

Pri práci a výmene planžiet používajte pracovné rukavice, ktoré majú odolnosť proti prerezaniu.  
Pozor – čepel noža je krehká! Pri práci a odlamování noža používajte vždy ochranné okuliare.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Výška čepele: 18 mm
Hrúbka čepele: 0,5 mm
Počet odlamovaných segmentov z čepele: 7
Materiál noža: Kov / plast / pryž (odolný elastomer)
Typ zámku čepele: Autolock
Farebné prevedenie: Čierno/modré
Váha: 126 g


