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Nože a čepele

Samojistný jezdec čepele pro její rychlé nastavení 
při pracích se střední zátěží.
Prostor pro uložení tří čepelí uvnitř vyjímatelné 
kazety.
Odolné masivní tělo z litého hliníku s ocelovým 
vodítkem čepele.
Rukojeť ProTouch™ pro pohodlné ovládání.
Úzké provedení špičky pro maximální viditelnost 
řezaného povrchu.
Kloubová uzávěrka odolná nárazům, 
kterou nelze oddělit od tělesa.

ODLAMOVACÍ NOŽE
ODLAMOVACÍ NŮŽ PROTOUCH™ PRO VELKOU ZÁTĚŽ
Nůž s bohatou výbavou pro velkou zátěž vybavený šroubem, který může uživatel na špičce utáhnout a zajistit tak čepel. 
Mezi další výhody patří pouzdro na uložení 2 čepelí, odolné tělo z litého hliníku s vodítkem čepele z nerezové oceli, otevírací 
uzávěr a rukojeť ProTouch™ pro bezpečný úchop a větší pohodlí.

Kat. č. Popis EAN Prům.
balení

Běžné
balení

10507106 Odlamovací nůž ProTouch™ s utahovacím šroubem, 18 mm 5706915071061 - 8

ODLAMOVACÍ NŮŽ PROTOUCH™
Kat. č. Popis EAN Prům.

balení
Běžné
balení

10504553 Odlamovací nůž ProTouch™ s utahovacím šroubem, 25 mm 5706915045536 - 5
10504555 Odlamovací nůž ProTouch™, 9 mm 5706915045550 - 5

ODLAMOVACÍ NŮŽ PROFESSIONAL S UTAHOVACÍM ŠROUBEM
Obsahuje šroub umožňující praktické zajištění čepele uživatelem. Prostor pro uložení dvou čepelí uvnitř vyjímatelné kazety. 
Odolné tělo z ABS s ocelovým vodítkem čepele. Dekorativní rukojeť pro snazší ovládání. Úzké provedení špičky 
pro maximální viditelnost řezaného povrchu. Kloubová uzávěrka odolná nárazům, kterou nelze oddělit od těla.

Kat. č. Popis EAN Prům.
balení

Běžné
balení

10507580 Nůž Professional s utahovacím šroubem a modrou bimetalovou čepelí, 18 mm 5706915075809 - 5

ODLAMOVACÍ NŮŽ S UTAHOVACÍM ŠROUBEM
Kat. č. Popis EAN Prům.

balení
Běžné
balení

10508135 Odlamovací nůž s utahovacím šroubem – 18 mm 5706915081350 - 5
10508136 Odlamovací nůž s utahovacím šroubem – 25 mm 5706915081367 - 5

ODLAMOVACÍ NŮŽ PRO POKLÁDKU KOBERCŮ
Pevné tělo z litého hliníku s ocelovými vodítky čepele nabízí vyšší odolnost. Lehká a odolná rukojeť snižuje únavu ruky. Obsahuje 
šroub umožňující praktické zajištění čepele uživatelem. Integrované dláto na koberce zvyšuje všestrannost nástroje.

Kat. č. Popis EAN Prům.
balení

Běžné
balení

10507843 Odlamovací nůž pro pokládku koberců, 18 mm 5706915078435 25 5

ODLAMOVACÍ NŮŽ
Oblíbený druh nože se samojistným mechanismem pro nastavení čepele a odnímatelným uzávěrem, který lze využít 
při odlamování segmentů čepele.

Kat. č. Popis EAN Prům.
balení

Běžné
balení

10506543 Odlamovací nůž, 9 mm 5706915065435 - 5
10506546 Odlamovací nůž, 9 mm, dílenské balení 24 ks 5706915065466 120 24
10506544 Odlamovací nůž, 18 mm 5706915065442 - 5
10506547 Odlamovací nůž, 18 mm, dílenské balení 24 ks 5706915065473 120 24
10507446 Odlamovací nůž s 18 mm bimetalovou čepelí, 100 ks 5706915074468 - 100


