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Handverktyg
Knivar
Morakniv Basic 511
Morakniv med slagtåligt skaft och fingerskydd för att optimera säkerheten.
Knivbladet har en tjocklek på 2 mm och är tillverkat i kolstål. Kraftig svart
slida av polypropen med möjlighet att hänga både i knapp och bälte, som
även går att sätta ihop med övriga moraknivar. Bladlängd 91 mm, totallängd
206 mm.
Art nr
560406

Benämning
Morakniv Bacic 511

Morakniv Basic 546
Morakniv med slagtåligt skaft och fingerskydd för att optimera säkerheten.
Knivbladet har en tjocklek på 2 mm och är tillverkat i rostfritt stål. Kraftig svart
slida av polypropen med möjlighet att hänga både i knapp och bälte, som
även går att sätta ihop med övriga moraknivar. Bladlängd 91 mm, totallängd
206 mm.
Art nr
560407

Benämning
Morakniv Bacic 546

Morakniv Pro Rep/Rescue
Morakniv med slagtåligt ergonomiskt skaft med TPE-gummi som passar bra
i handen och ger ett bra grepp med friktion även i väta, samt fingerskydd för
optimal säkerhet. Knivbladet tillverkat i kolstål har en tjocklek på 2 mm.
Kraftig svart slida av polypropen med möjlighet att hänga både i knapp och
bälte, som även går att sätta ihop med övriga moraknivar. Bladlängd 91 mm,
totallängd 206 mm.
Art nr
560403

Benämning
Morakniv Pro Rep/Rescue

Morakniv Pro Stämjärnskniv
Morakniv med slagtåligt ergonomiskt skaft med TPE-gummi som passar bra
i handen och ger ett bra grepp med friktion även i väta, samt fingerskydd för
optimal säkerhet. Knivbladet tillverkat i kolstål har en tjocklek på 3,1 mm.
Kraftig svart slida av polypropen med möjlighet att hänga både i knapp och
bälte, som även går att sätta ihop med övriga moraknivar. Bladlängd 75 mm,
totallängd 193 mm.
Art nr
852966

Benämning
Morakniv Pro stämjärnskniv

Morakniv Pro Grovkniv
Morakniv med slagtåligt ergonomiskt skaft med TPE-gummi som passar bra
i handen och ger ett bra grepp med friktion även i väta, samt fingerskydd för
optimal säkerhet. Knivbladet tillverkat i kolstål har en tjocklek på 3,2 mm.
Kraftig svart slida av polypropen med möjlighet att hänga både i knapp och
bälte, som även går att sätta ihop med övriga moraknivar. Bladlängd 91 mm,
totallängd 206 mm.
Art nr
852967
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Benämning
Morakniv Pro grovkniv

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Handverktyg
Knivar
Grovkniv Hultafors
En kraftig och slitstarkt slipad kniv anpassad för grova arbeten som att
bända, bryta och hacka. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på
yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort.
Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 3 mm kolstål som härdats till
58–60 HRC. Eggen är slipad med dubbel eggvinkel och en avslutande
bryning på läderskiva. Skaftet och hölstret är tillverkade av extra slagtålig
PP-plast.
Art nr
560436

Benämning
Grovkniv Hultafors

Kniv dubbelhölster Hultafors
Dubbelhölster av slagtålig PP-plast som sammanfogats med nit och kraftigt
läder. Med ett dubbelhölster har du alltid tillgång till de två knivar du använder mest. Innehåller stämkniv och hantverkarkniv.
Art nr
852045

Benämning
Kniv dubbelhölster Hultafors

Säkerhetskniv Hultafors
En kraftig och slitstarkt slipad kniv anpassad för grova arbeten som att
bända, bryta och hacka. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på
yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort.
Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 3 mm kolstål som härdats till
58–60 HRC. Eggen är slipad med dubbel eggvinkel och en avslutande
bryning på läderskiva. Skaftet och hölstret är tillverkade av extra slagtålig
PP-plast.
Art nr
852846

Benämning
Säkerhetskniv Hultafors

Universalkniv Hultafors
Tålig och välbalanserad universalkniv med ergonomisk design för största
möjliga säkerhet, bekvämlighet och kontroll. Praktiskt skruvhjul gör det
enkelt att byta blad utan verktyg. 10 blad medföljer. Ergonomisk, vinklad
design med tydligt fingergrepp och avsmalnande spets som ger ett utmärkt
grepp när man mäter och skär gipsskivor i ett moment. Hölje i stryktåligt zink
med skruvhjul som gör det enkelt att öppna kniven utan verktyg. I handtaget
finns ett praktiskt, fjädrat bladmagasin med tio extra blad (60 mm). Längd
160 mm.
Art nr
550422
550423
lkniv
852847

Benämning
Universalkniv Hultafors
Extrablad 10 st till universa
Extra blad krok 10st

Brytbladskniv
Brytbladskniv med 18 mm standardblad. Med låsunktion och ergonomiskt
gummigrepp. 1 st blad medföljer.
Art nr
852006

Benämning
Brytbladskniv

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Handverktyg
Knivar
Isolerkniv PAROC
Blad av specialhärdat stål med fasslipad tandad egg och fasslipad spets. För
tillskärning av mineralullsisolering.
Art nr
500400
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Benämning
PAROC Isolerkniv

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.

