ΚΟΠΙΔΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΛΑΜΕΣ

9 mm

Κοπίδι γενικής χρήσης με κλιπ

Kωδ. αρ. 5966 600 315
• Στιβαρό κοπίδι γενικής χρήσης από μέταλλο.
• Μετακίνηση μόνο με το πάτημα του σύρτη.
• Mε σπαστή λάμα 9 mm.
• Αφαιρούμενο βοήθημα σπασίματος πίσω
από τη λαβή.
• Μικρό και εύχρηστο για την τσέπη του
πουκαμίσου.
• Παραδίδεται και 1 λάμα των 9 mm.
• Σταντ 60 τεμαχίων.

9 mm

Κοπίδι γενικής χρήσης

Kωδ. αρ. 5966 003 13
• Στιβαρό κοπίδι γενικής χρήσης από μέταλλο.
• Eργονομική λαβή.
• Mε σπαστή λάμα 9 mm.
• Mετακίνηση μόνο με το πάτημα του σύρτη.
• Aφαιρούμενο βοήθημα σπασίματος πίσω
από τη λαβή.
• Παραδίδεται και 1 λάμα των 9 mm.
• Σταντ 30 τεμαχίων.

9 mm

Κοπίδι στενό

Kωδ. αρ. 0715 66 06
• Συνολικό μήκος 140 mm.
• Λαβή: πλαστική, άθραυστη.
• Mε σπαστή λάμα 9 mm.
• Οδηγός: μεταλλικός, ακριβείας, μεγάλη
ανθεκτικότητα.
• Μπλοκάρισμα: με στοπ λάμας, χειρισμός με το
ένα χέρι.
• Κλιπ στερέωσης στην τσέπη.
• Παραδίδεται και 1 λάμα των 9 mm.

Σετ μαχαίρι με μύτες
Kωδ. αρ. 0715 66 516
• 	 Εργονομική λαβή, πολύ σταθερό και κοφτερό.
• Με θήκη αποθήκευσης.
• Με ενσωματωμένη, μαγνητική υποδοχή 1/4“ για μύτες και με λειτουργία
aπογύμνωσης καλωδίων.
• Συνολικό μήκος 125 mm.
• Μήκος λάμας 61 mm.
• Υλικό: aλουμίνιο.

Κοπίδι γενικής χρήσης

18 mm

Kωδ. αρ. 5966 600 314
• Με σπαστή λάμα.
• Στιβαρό κοπίδι γενικής χρήσης από μέταλλο.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή από δύο υλικά.
• Μετακίνηση μόνο με το πάτημα του σύρτη.
• Αφαιρούμενο βοήθημα σπασίματος πίσω από τη λαβή.
• Στον εξοπλισμό παραδίδεται και 1 λάμα των 18 mm.
• Σταντ 24 τεμαχίων.

Κοπίδι πλαστικό

Κοπίδι ασφαλείας 3 σε 1

Κοπίδι μεταλλικό

Κωδ. aρ. 0715 66 01
• Λαβή: χυτή αλουμινένια λακαρισμένη.
• Ασφαλίζει σε πολλαπλές θέσεις.
• Η λάμα υποχωρεί τελείως μέσα και κρύβεται.
• Κούμπωμα με βίδα.
• Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται 1 τραπεζοειδής λάμα.
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18 mm

Kωδ. αρ. 0715 66 04
• Με σπαστή λάμα.
• Συνολικό μήκος 150 mm.
• Λαβή: πλαστική, άθραυστη.
• Μπλοκάρισμα: με ρεγουλατόρο.
• Στον εξοπλισμό παραδίδεται και 1 λάμα των 18 mm.

18 mm

18 mm
Κωδ. αρ. 0715 66 279
• Διπλό κοπίδι 18 mm με σύστημα αυτόματης επαναφοράς.
• Λαβή 2 υλικών με εύχρηστη και αντιολισθητική δομή της επιφάνειας.
• Διπλή λειτουργία με κλασική λειτουργία ώθησης και
ασφάλισης, γρήγορη κίνηση μπρος-πίσω.
• Διπλά ενισχυμένος οδηγός λάμας με λειτουργία κατσαβιδιού.
• Άκρο στη λαβή για το άνοιγμα δοχείων και συσκευασιών.
• Κρίκος στο άκρο της λαβής για κρέμασμα στον πίνακα
εργαλείων ή για τη στερέωση της ασφάλειας .
• Στον εξοπλισμό παραδίδεται και 1 λάμα των 18 mm.

Κοπίδι αυτόματο

18 mm

Κωδ. αρ. 0715 66 275
• Με λαβή 2 υλικών και συνολικό μήκος 170 mm.
• Υψηλής ποιότητας λαβή από 2 υλικά και συρόμενη λάμα δύο
υλικών, εξαιρετικά αντιολισθητική και εργονομική.
• Μεγάλη σταθερότητα και ακρίβεια στην οδήγηση της λάμας χάρη στην
πολύ στιβαρή βάση από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Αυτόματη ασφάλιση της λάμας σε πίεση έως 12 kg.
• Θήκη για 2 ανταλλακτικές λάμες.
• Παραδίδεται με 3 εξαιρετικά κοφτερές, σπαστές λάμες 18 mm.

ΝΕΟ!
18 mm

Κοπίδι με λαβή 3 υλικών, με ασφάλεια λάμας
Κωδ. αρ. 0715 66 277
• Συνολικό μήκος 170 mm.
• Ανθεκτική κατασκευή 3 υλικών με μεταλλική-πλαστική λαβή.
• Ασφάλεια εξαγωγής.
• Η ροδέλα ασφαλίζει τη λάμα στον οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Αυτόματη ασφάλιση της λάμας σε πίεση έως 12 kg.
• Παραδίδεται με 1 εξαιρετικά κοφτερή σπαστή λάμα.

Κοπίδι μοκέτας ZEBRA

®

18 mm

Κωδ. αρ. 0715 66 015
• Με λαβή 2 υλικών και συνολικό μήκος 170 mm.
• Ρυθμιζόμενη διμεταλλική λάμα σε 3 θέσεις ασφάλισης.
• Δυνατότητα πλήρους εισαγωγής της λάμας.
• Γρήγορη αλλαγή λάμας χωρίς βοηθητικά μέσα, χάρη στη μαγνητική βάση.
• Εργονομική και αντιολισθητική λαβή που "κάθεται“ σωστά και με
ασφάλεια στο χέρι.
• Αριστη φύλαξη 5 ανταλλακτικών λαμών στην ενσωματωμένη θήκη.
• Παραδίδεται με 1 διμεταλλική τραπεζοειδή λάμα.

Κωδ. αρ. 0715 66 21

18 mm

ΝΕΟ!
Κωδ. αρ. 0715 66 210

18 mm

Κοπίδια αυτόματα
(Δύο διαφορετικές εκδόσεις)

• Συνολικό μήκος 160 mm.
• Λαβή: πλαστική, άθραυστη.
• Οδηγός: μεταλλικός, ακριβείας. Μεγάλη ανθεκτικότητα.
• Aυτόματο μπλοκάρισμα για φορτίο μέχρι 20 κιλά. Χειρισμός με το ένα χέρι.
• Αυτόματη ασφάλιση της λάμας σε πίεση έως 12 kg.
• Θήκη για λάμες: 2 ανταλλακτικές λάμες.
• Παραδίδεται με 3 επιπλέον λάμες των 18 mm.

Κοπίδι ασφαλείας ZEBRA®

Κωδ. αρ. 0715 66 013
• Συνολικό μήκος 170 mm.
• Αυτόματη εισαγωγή της λάμας με ελατήριο επαναφοράς.
• Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμών.
• Αλλαγή λάμας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα χωρίς βοηθητικά
μέσα, χάρη στη μαγνητική βάση.
• Εργονομική και αντιολισθητική λαβή από 2 υλικά. „Κάθεται“
σωστά και με ασφάλεια στο χέρι.
• Άριστη φύλαξη 5 ανταλλακτικών λαμών στην ενσωματωμένη θήκη.
• Παραδίδεται με 1 διμεταλλική τραπεζοειδή λάμα.

18 mm

Μαχαίρι κηπουρικής και ψαρέματος

Σουγιάς ηλεκτρολόγου μονωμένος

Kωδ. αρ. 0695 941 09
112 mm 120 x 75 mm
• Έκδοση: 1 στέλεχος.
• Λαβή: μαύρο, ανθεκτικό πλαστικό.
• Λεπίδα: αναδιπλούμενη και στρογγυλή και τρίγωνη ξύστρα.

Kωδ. αρ. 5966 143 349
• Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μήκος λεπίδας 10 cm.
• Πάχος λεπίδας 2 mm.
• Συνολικό μήκος 20,50 cm.
• Εργονομική σχεδίαση, αντιολισθητική λαβή 2 υλικών.
• Μικρό βάρος, 73 g.
• Περιλαμβάνει πλαστική θήκη με κλιπ ζώνης.
• Σταντ 12 τεμαχίων.
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Ανταλλακτικό μαχαίρι
Kωδ. αρ. 0715 66 02
Τεμ./Συσκ. 5

Ανταλλακτικό μαχαίρι
Ανταλλακτική λάμα

9 mm

Ανταλλακτική λάμα

Kωδ. αρ. 5966 600 549

Kωδ. αρ. 5966 600 550

Τεμ./Συσκ. 10

Τεμ./Συσκ. 10

Σε πρακτική πλαστική θήκη.
Σταντ 50 τεμαχίων.

Σε πρακτική πλαστική θήκη.
Σταντ 30 τεμαχίων.

Ανταλλακτική λάμα

9 mm

18 mm

για νάιλον
Kωδ. αρ. 0715 66 03
Τεμ./Συσκ. 5

Ανταλλακτική λάμα

Extra κοφτερή!

18 mm

Ανταλλακτική λάμα

Kωδ. αρ. 0715 66 07

Kωδ. αρ. 0715 66 05

Kωδ. αρ. 0715 66 053

Τεμ./Συσκ. 10

Τεμ./Συσκ. 10

Τεμ./Συσκ. 10

18 mm

0899 512 24 | ΜΠΕΖ
0899 512 25 | ΜΠΛΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ

Μήκος 450 cm / Πλάτος 6 cm / Πάχος 1,9 mm. Επίδεσμος για την κάλυψη τραυμάτων, ανθεκτικός στους
ρύπους. Δεν περιέχει κόλλα και λάτεξ. Δεν κολλάει επάνω στην επιδερμίδα, τις τρίχες ή τα τραύματα. Δεν
αφήνει κατάλοιπα, αυτοβουλκανίζεται. Απορροφητικός, απορροφά το αίμα. Φιλικός στο δέρμα.
Προστατευτείτε με γάντια κοπής!

Εξαιρετικά ανθεκτικά στην κοπή

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

EN 420
EN 388

EN 420
EN 388

EN 420
EN 388

EN 420
EN 388

4.5.4.3

4.3.4.3.

4.5.4.3.

4.5.4.3.

0899 451 3 ... | ΓΚΡΙ | 7-11

0899 400 76... | ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ | 8-11

0899 451 3... | ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ | 8-11

5997 577 47... | ΓΚΡΙ | 8-11

γαντια προστασιασ κοπησ
cut 3

γαντια ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ
CUT 5

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ
TIGERFLEX CUT 5

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤAΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ
CUT 5 SHIELD

Ύφασμα φορέα από Dyneema®,
ένα υψηλής αντοχής αποκομμιωμένο
μετάξι πολυαιθυλενίου, εξαιρετικά
ανθεκτικό στην κοπή και στην τριβή,
εύκαμπτo και άνετο όταν φοριέται.
Δεν περιέχουν σιλικόνη.

Άριστη προστασία από κοπή, χάρη
στο συνδυασμό νήματος HPPE και
επένδυσης από υαλονήματα (μεγέθους
13 gauge). Επίστρωση παλάμης
από αφρώδες νιτρίλιο με πρόσθετες
ραβδώσεις νιτριλίου “Tiger”.

Για όλες τις εργασίες με κίνδυνο
κοπής. Φόδρα από UHMWPE.
Εξωτερική επένδυση από
πολυουρεθάνη.

Πολύ καλή προστασία χάρη στις
ανθεκτικές στην κοπή ίνες HPPE (13
gauge). Με λάστιχο στη μανσέτα.
Καλή ευελιξία και εφαρμογή. Δεν
περιέχουν σιλικόνη.

GEOSANTRO LTD
Andrea Araouzou A’,
Industrial Area Ypsonas, 3056
P.O. Box 54627, 3726, Limassol, Cyprus
Phone: +357 25 25 40 25, Fax: +357 25 25 45 25
Email: info@geosantro.com

