
Pelikanknivarna är småa knivar som är framställda av plast av hög kvalitet. Knivbladen
är från Storbrittannien och Tyskland och av hög kvalitet. Till Illby Plasts urval hör
många olika slags pelikanknivar.

Ursprungligen planerades pelikanknivarna (säkerhetsknivarna) för att skära av det
tjocka säkerhetsbältet i nödsituation. Pelikankniven skär därför lätt i plastfilmer,
förbackningsband, papper, kartong. Brev och postförsändelser öppnas lätt med den.
Pelikankniven lämpar sig för livsmedels-, logistik-, papper och förpackningsindusttrin. 

PELIKANKNIVARPELIKANKNIVAR

illbyplast.com
+358(0)19656905

Ilolan Kartanon tie 43
FIN-07280 ILOLA



Pelikankniv, ett fingers
Tryggt öppna och skär plastfilmer, förpackningar,
lådor, papper omslag och förband.

Pelikankniv, två fingers
Tryggt öppna och skära i plastfilmer, förpackningar,
lådor, papper, omslag och förband.

Pelikankniv, 100 % återvunnen plast
Pelikankniv gjord helt av återvunnen plast.
Miljövänligare alternativ.

RESQME
Liten behändig skyddsutrustning för att skära av
säkerhetsbälten och söndra bilfönstret vid en
nödsituation

Pelikankniv med logo
Pelikankniv, två fingers med färdig logo

Nödljus med bältkniv och
fönsterhammare för bilen
Mångsidigt nödljus i LED med nödhammare och
bältkniv

Pelikankniv, ett fingers, MTD
Pelikankniv med fast knivblad. Upptäckbar i
metalldetektorer.

Pelikankniv med skyddsfjäder
Pelikankniv med extra skydd för fingrarna. Planerad
speciellt för industrins behov.

Pelikankniv två finger MDT
Upptäckbar i metalldetektorer.

Säkerhetskniv Klever Xchange
Ergonomisk kniv med utbytbart knivhuvud

Säkerhetsskärare KLEVER KCJ
Säkerhetsskärare med dubbelt knivblad.

Container Soalam
Container för att lagra använda knivblad
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Säkerhetskniv Arsac
Behändig och ergonomisk säkerhetskniv för att
skära i olika material

Säkerhetskniv Saucats
Säkerhetskniv som lyser i mörker

Kniv för elkablar BLAYE
Säkerhetskniv för att skala tryggt av elkablar.

Säkerhetskniv MARTOR SECUMAX
OPTICUT 437

You are looking for a film and foam cutter that
effortlessly cuts harder and stronger film? One
that's not afraid of stubborn foam?

Säkerhetskniv MARTOR SECUMAX
ZEPHER 336
What other cutter can cut up to 40 layers of plastic
film at once? Or paper layered to a similar thickness?

Säkerhetskniv MARTOR SECUMAX
MOBILEX 45137
The SECUMAX MOBILEX is a safety knife with a
concealed blade and an adjustable cutting depth.
For paper, film or foam.

Slice Auto-Retractable Box Cutter
Säkerhetskniv med keramiskt knivblad och
ergonomiskt skaft.

Slice Utility Skärare
Småa och behändiga skärare med keramiska knivblad.

Säkerhetsskärare SLICE 00200
Liten behändig säkerhetsskärare med keramiskt
knivblad

Säkerhetskniv SLICE 10514
Liten behändig säkerhetskniv med automatisk
säkerhetsfunktion samt inbyggd magnet

Säkerhetsskärare MARTOR Secumax 145
Liten, robust och behändig säkerhetskniv

Säkerhetsbältskärare och
fönsterkrossare Martor Secumax
Salvex SOS
Säkerhetsbältskärare och fönsterkrossare i samma
paket.
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SOS Säkerhetsskärare
Säkerhetsskärare för bältet i bilen

Nyckel COMBI
Känner alla era anställda till hur de tryggt skall byta ut
knivblad?

Säkerhetskniv Martor SECUMAX 150
Liten men robust säkerhetskniv.

Klever knivhölster KCJ-HOL
Knivhölster för alla KLEVER-knivar

Säkerhetskniv Martor Secunorm Profi
Light No. 123001

Pappersskärare Pélican
En pelikankniv som är speciellt planerad för att
skära tryggt i papper och plastfilm.

SECUMAX POLYCUT MDP 85007
Liten pelikankniv som reagerar med
metalldetektorer. Livsmedelsgodkänd.

Säkerhetskärare EYRAC ALD
Livsmedelsgodkänd kniv för att öppna paket och skära
i papper, plastfilmer och förpackningsband

Säkerhetskniv Martor Secumax 320
En ny generation säkerhetskniv för att skära i olika
plastfilmer, tejp och förpackningsband.
Ergonomisk, hållbar och trygg att använda

Säkerhetsskärare PENGUIN 900
Behändig och robust säkerhetsskärare med två
knivblad

Säkerhetskniv SECUMAX 350 -
säkerhetspaket
Den populära säkerhetskniven SECUMAX 350 +
knivhölster samt 10 st knivblad

Säkerhetsskärare SECUMAX 150 MDP
Robust säkerhetskärare riktad för
livsmedelsindustrin. Detektbar i metalldetektorer.
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Pelikankniv Polyslit
Liten pelikankniv för att öppna brev

Olfa TK-4 Pocketkniv
Behändig liten kniv vars knivblad åker in när man
släpper knappen.

Säkerhetskniv Secumax Snitty
Säkerhetskniv för beskärning i papper och
plastfilm.

Nyhet! Säkerhetsskärare SECUMAX
148
Önskar du mer miljövänliga alternativ?
Säkerhetsknivar i återvunnen plast?
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