
SECUMAX 350

Soft-grip en groeven
voor een betere grip

 
 

 
Kunststof strapbanden snijdt u het best dia-
gonaal (in een hoek van 45°) door.

 
Om kartonnen dozen te snijden het snijge-
reedschap lichtjes schuin houden.

 
Met de punt van het mes steekt u in het 
snijmateriaal. Let op: niet  wrikken in de ver-
sterkte kartonnen hoeken en aan metalen 
nietjes!

 
Voor een optimale grip legt u uw duim op het 
geribbelde oppervlak. De soft grip zorgt voor 
nog meer slipvastheid.

TOEPASSING

 
Duw het mesjesmagazijn weer terug in de 
houder om het mesje te vergrendelen.

 
Houd het vervangmesje evenwijdig aan de 
onderkant van de handgreep en plaats het 
erin. Vervolgens de meskop tot aan de aan-
slag naar rechts bewegen.

 
Verwijder de gemonteerde meskop aan de 
voorkant van de houder. Keer de meskop om 
of vervang deze.

 
Trek het mesjesmagazijn er aan de bovenzij-
de uit. De gemonteerde meskop zal hierdoor 
ontgrendelen.

MESJESWISSEL

 
... of direct bij uw huishoudelijk afval.

 
De gebruikte meskop deponeert u het best in 
uw VERZAMELDOOS...

 
Het veilig verborgen mesje komt ook niet in 
contact met uw goederen.

 
Het veilig verborgen mesje geeft u de hoog-
ste bescherming tegen snij-ongevallen.

BESCHERMING PERSONEN BESCHERMING GOEDEREN AFVALVERWERKING
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VEILIGHEIDSPOSTER
OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN

Opmerking: Opdat het product goed zou werken, 
verwijdert u best regelmatig de materiaalrestanten. 
Als extra bescherming adviseren wij u het dragen 
van veiligheidshandschoenen.

Mesjesmagazijn met vervangmesje
voor nog betere prestaties

Ergonomische greep
om efficiënt te werken

Veilig verborgen mesje
voor de hoogste bescherming van 
goederen en personen

Twee-in-één meskop
om te snijden en te 
ritsen
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