Swiss Precision. Made to Last.
Et væsentligt tilbehør til friluftsaktiviteter, den nye
schweizerkniv fra FELCO 500-serien kombinerer
funktionsdygtighed og effektivitet.

Livsgaranti

Swiss Precision. Made to Last.

Rengøring, smøring, slibning
Rengøring: Opluk og luk værktøjerne flere gang under rindende lunkent vand, indtil bevægelserne er glidende. Brug om nødvendigt lidt
opvaskemiddel og en klud, gnid hvert enkelt værktøj og skyl dernæst
grundigt med klart, lunkent vand. Kniven kan også lejlighedsvist vaskes
i opvaskemaskine ved op til 80°C / 176°F.
Tørring: ør skaftet af udvendigt og indvendigt med en blød klud. Tør også
hvert udfoldet værktøj af og pas på ikke at komme til skade.
Smøring: Hvis det er mere vanskeligt at åbne et af værktøjerne end
sædvanligt, kom en dråbe olie på mellem den pågældende dels bagkant
og fjederen, og dernæst på gnidningszonerne.
Slibning: Slib knivbladet på begge sider, som anført nedenfor, hvis det
er nødvendigt.

SCHWEIZERKNIVE
7 modeller efter eget valg
Skruetrækker nr.1

Sikkerhedsblokering
af bladet

Proptrækker

Oplukker

Phillips
skruetrækker nr.1

Skruetrækker nr.3

Pincet

Trådbukker

Sav 75 mm

Dåseåbner
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SWISS MADE

Swiss Precision. Made to Last.
Side med sikkerhedsblokering

Vælg blandt
de syv
modeller i
serien

Proptrækker
Proptrækker
med 5 snoninger

Frigørelse af knivbladet

FELCO 500
3 funktioner

FELCO 501
4 funktioner

FELCO 502
4 funktioner

Tjenerproptrækker med en nøjagtig diameter for at undgå at ødelægge
proppen. Nem udtrækning.

"Soft-touch"-beklædning
for en behagelig berøring

Når knivbladet er åbent, blokeres det ved 180° for en sikker brug. Det er
nødvendigt at trykke på korset for at lukke knivbladet igen. Visse materialer, der mister deres pigmenter, som f.eks. nye eller fugtige jeans, kan
misfarve skaftet ved gnidning.

FELCO 503
9 funktioner

www.felco.com

FELCO 504
9 funktioner

FELCO 505
10 funktioner

FELCO 506
10 funktioner

Skruetrækker
Phillips skruetrækker nr.1

Et egnet værktøj til stjerneskruetrækker nr.1, som giver en hurtig indføring og et højt stramningsmoment.

Oplukker / Skruetrækker

Pincet

Universal oplukker

FELCO 500-serien har det hele:
• Et praktisk indhak giver mulighed for en nem åbning
af knivbladet for både højre- og venstrehåndede
• En ”soft-touch” beklædning på siden gør kniven behagelig
at røre ved
• En ergonomisk form sørger for, at kniven ligger godt i hånden
• Et system med blokering af knivbladet giver større sikkerhed
• Fra 3 til 10 funktioner efter eget valg
• SWISS MADE

Flad skruetrækker
nr.3

Pincet
Trådbukker
Pincet med skråkant

Alsidigt værktøj, der giver mulighed for at åbne en flaske: Før værktøjet
ind og giv en løftestangseffekt opad; flad skruetrækker Nr.3 og indhak
til foldning af metaltråde. Systemet med halv blokering er aktivt fra 90
til 180 grader.

Dåseåbner / Skruetrækker
Knivblad

Dåseåbner
Skær

Krog

Ergonomisk fold

Gribezone med passende
tykkelse

Spids med skråkant for større nøjagtighed. Tungernes tykkelse
øger fjeder-effekten og foldens form er designet for en optimal
brugervenlighed.

Sav
Sav 75 mm

Knivblad 75 mm
Flad skruetrækker nr.1
Rustfrit stål 440,
57 HRC

Indhak for nem åbning

Indhakket giver mulighed for en nem åbning af knivbladet for både højreog venstrehåndede.

Bloker krogen udenpå dåsen ved at inklinere værktøjet lidt indad, så
krogen får bedre fat. Før den skærende del ned i dåsen og skær blikket
med en drejende løftestangsbevægelse. Flad skruetrækker nr.1 for enden
af værktøjet.

Effektiv fortanding
Indhak for nem åbning

Rustfrit stål 420,
54 +/- 2 HRC.

Saven har en optimal profil for at undgå blokering. Effektiv fortanding,
som begrænser antallet af frem- og tilbagebevægelser.

