
Instrukcja  messen 
4/4/2007   1/2 

Bezpieczne posługiwanie się nożem 
 
Rodzaje noży 
 

1. Nóż do folii 
 

Nóż do folii z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym wyposażony w ostrze 0,40 
mm. Doskonale nadaje się do przecinania grubszej folii, taśmy spinającej, skóry, itp. 
 

 
 

2. Nóż z ostrzem łamanym 
 

Do stosowania przy stołach pakowalniczych, w pomieszczeniach ekspedycyjnych, 
magazynach, itp. 
Ostrze składa się z dających się odłamywać części. 
Gdy nożyk się stępi, wystarczy odłamać końcówkę i wysunąć kolejny, ostry nożyk. 
 

 
 

3. Nóż Stanley 
 
Stosowany przy stołach pakowalniczych, w pomieszczeniach ekspedycyjnych, 
magazynach, itp. 
Wersja z ostrzem stałym lub wysuwanym. Ostrze stałe musi posiadać kapturek 
ochronny. 
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4. Nóż bezpieczny 

 
Stosowany przy stołach pakowalniczych, w pomieszczeniach ekspedycyjnych, 
magazynach, itp. 
Ostrze aluminiowe, wsuwane automatycznie. 
Po zakończeniu cięcia i zwolnieniu przycisku trzymanego kciukiem ostrze 
automatycznie wsuwa się do obudowy. 
 
Dwa warianty: dla osób praworęcznych (czarno-czerwony) i leworęcznych (czarno-
żółty). 
 

 
 
Instrukcja bezpieczeństwa 
 

- noża do folii używaj do usuwania plastikowej taśmy lub folii opakowaniowej  
- używaj zawsze noża bezpiecznego (dla osób leworęcznych lub praworęcznych); 

jeśli ostrze nie wsunie się automatycznie do obudowy, wsuń je ręcznie lub załóż 
kapturek ochronny 

- nigdy nie wysuwaj ostrza łamanego więcej niż o jeden odłamywany element (8 
mm); po użyciu zawsze wsuwaj ostrze do obudowy 

- tnij zawsze w kierunku „od siebie” 
 
Przykład: rozcinanie kartonowego pudła  
Dla osób praworęcznych 

1. Używaj noża bezpiecznego. 
2. Sprawdź, czy nóż nie jest tępy lub uszkodzony. Zachowaj ostrożność podczas 

wymiany ostrzy, stare ostrza wyrzucaj do osobnego pojemnika. 
3. Jeśli to możliwe, ustaw karton na wysokości bioder. 
4. Przytrzymaj karton lewą ręką w punkcie A. 
5. W punkcie B prawą ręką umieść nóż z wysuniętym ostrzem. 
6. Przecinaj, prowadząc nóż z punktu B do punktu C, lekko naciskając. 
7. Obróć pudło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
8. Po rozcięciu kartonu wsuń lub zabezpiecz ostrze i schowaj nóż. 
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