
Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat 
för dig som har behov av att snabbt och 
säkert kunna skära i olika material såsom 
textilier, läder, rep, markväv, presenning, 
täckplast och mycket annat.

Säkerhetsprincipen för S-CUT QE bygger 
på den patenterade teknik som under flera 
år använts på motsvarande verktyg av-
sedda för akutmottagningar, ambulanser, 
räddningstjänster och försvar i stora delar 
av världen. 

I många situationer ersätter S-CUT QE helt 
saxar, knivar och andra skärande verktyg. 

Enkel och effektiv att använda
Skär i material som läder, rep och textilier utan ”sågning”

Fakta S-CUT QE
Vikt: 0,062 kg.  
Längd: 180 mm.
Material: Glasfiberarmerad plast.
Rengöring: Med tvål och vatten.
Tillbehör: Vägghållare och hölster. 

Det har aldrig varit enklare att skära!

Så här använder du din S-CUT QE
S-CUT QE levereras färdig för användning. När du ska skära; placera 
materialet mellan mothållet och skaftet. Drag verktyget för hand mot 
dig, så att materialet som ska skäras passerar mellan skärbladet och 
mothållet. 

Vid tjocka material, undvik att rycka. Vicka verktyget försiktigt i sidled 
medan du samtidigt fortsätter att ha ett jämnt drag.

Rotation av skärblad
Skärbladet står stilla då man skär och när skärytan slitits så 
att den behöver bytas vrids en ny vass skäryta fram genom 
att bladet roteras manuellt. 

Fatta tag i centrumskruven och vrid motsols tills det hörs ett knäpp, 
eller tills du känner att du passerar en klack. När bladet roterats och 
slitits varvet runt är verktyget förbrukat och lämnas till oss för återvin-
ning.

Mothåll

Klack

Skaft
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Tillvalsfärger

Standardfärger

Egen logotype


