
Bassan fönsterskrapare
Trygg, lätt och ergonomisk fönsterskrapare med
utbytbart knivblad.

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

CRAFT KNI414
Kniv för hantverkspysslor

Säkerhetsskrapa av kompositmaterial
Säkerhetskrapa för att avlägsna tejp, målfärg och
mycket mer

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

Container Soalam
Container för att lagra använda knivblad

Fönsterskrapare och andra arbetsverktyg

MER KNIVAR OCHMER KNIVAR OCH
ARBETSVERKTYGARBETSVERKTYG
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Kniv för elkablar BLAYE
Säkerhetskniv för att skala tryggt av elkablar.

Säkerhetskniv TOUTON
Kniv för att skära och avlägsna PVB från vindrutan

Säkerhetskniv för storsäckar EasyCut
Ett utmärkt val för att tryggt och effektivt öppna
storsäckar.

Säkerhetssaxar MARTOR SECUMAX
564
The SECUMAX 564 is characterized by its thumb
opening and its extra-long edge, which also makes
an ideal support surface.

Säkerhetssaxar MARTOR SECUMAX 565
Our all-purpose tool for professional cutting. Ideal for
larger hands – or in case you wear gloves during work.

Säkerhetssaxar MARTOR SECUMAX
363
Our safety scissors for extra fine and targeted
cuts. It is playfully easy to direct, using your thumb
and forefinger only.

Säkerhetsbältskärare och
fönsterkrossare Martor Secumax
Salvex SOS
Säkerhetsbältskärare och fönsterkrossare i samma
paket.

SAFEBOX för använda knivblad 108000
Ditt personliga förvarningsställe för begangnade
knivblad

Knivhölster BELT HOLSTER L 9922.08
Håll kniven och knivbladen alltid behändigt inom
räckhåll

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

Lås för utbyte av knivblad 9800
Då knivbladsutbyte bör göras av utbildad personal

Klever knivhölster KCJ-HOL
Knivhölster för alla KLEVER-knivar
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Olfa TK4-60 Pocketkniv
Behändig liten kniv som ryms i fickan. Counter
Display

Pennkniv SLICE 10512
Scalpell med keramiskt knivblad med automatisk
tillbakaladdning.

Pennkniv SLICE 10513
Pennkniv med keramiskt knivblad. Knivbladet kan
ställas in i tre olika poisitioner.

Industrikniv SLICE 10559
Industrikniv med långt knivblad i keramik.
Knivbladet kan manuellt ställas in i fyra olika
skärdjup.

Precisionskniv SLICE 10580
Innoativ design, ergonomisk kniv i hög kvalitet med
keramiskt knivblad.

Precisionskniv SLICE 00116
Innoativ kniv med ett långt och mjukt men robust
skaft som gör det perfekt för att skära i
svåråtkomna områden.

Säkerhetskniv för storsäckar Hayknife
Utmärkt kniv för att tryggt öppna storsäckar eller
ensilage balar

Argentax RAPID 594
Kniv för att öppna tryggt silicontuber.

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