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NOŻE BEZPIECZNE Z ZABUDOWANYM OSTRZEM

Faktem jest, że używanie noża podczas pracy może być niebezpieczne. 
Magazyny, sklepy, centra logistyczne lub inne miejsca, w których 
codziennością jest praca z opakowaniami, są obszarami wysokiego 
ryzyka przy ręcznym cięciu. Większość z urazów, od drobnych skaleczeń 
do poważnych zranień, wynika z poślizgnięcia się noża podczas cięcia.                      
I pomyśleć, że zastosowanie prostego noża bezpiecznego może zapobiec 
tym wszystkim wypadkom.

Moving Edge, marka COBA Europe, jest wiodącą marką w branży noży 
bezpiecznych, cieszącą się reputacją innowacyjnego wzornictwa produktów. 
Opracowaliśmy przyjazny dla użytkownika asortyment, który obejmuje 
zarówno noże bezpieczne z ukrytym ostrzem i z wygodnym automatycznie 
„chowanym ostrzem”, jak i wiele poręcznych akcesoriów.

Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie produktowe. Stale wprowadzamy 
także nowe modele. Doskonałym przykładem jest nóż AutoSafe Pro, nowa 
metalowa wersja AutoSafe do stosowania w wymagających warunkach. Im 
rzadziej pojawia się potrzeba wymiany ostrza, tym mniejsze ryzyko urazów. 
Osiągnęliśmy to dzięki wprowadzeniu naszych nowych ostrzy ceramicznych, 
które wytrzymują do 10 razy dłużej niż standardowa stal nierdzewna. 

Tnij bezpiecznie, wybieraj mądrze – użyj Moving Edge. 
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Produkty Numer Katalogowy

GR8 Pro z czerwonym uchwytem 741242

GR8 Pro z zielonym uchwytem 742242

GR8 Pro z żółtym uchwytem 743242

GR8 Pro z niebieskim uchwytem 744242

GR8 Pro z czarnym uchwytem 745242

Produkty Numer Katalogowy

Nóż GR8 Pro Food Safe 746242

Pełna wykrywalność przez detektory metalu
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NOŻE BEZPIECZNE Z ZABUDOWANYM OSTRZEM

GR8 Pro
Ergonomiczny nóż bezpieczny z wytrzymałą metalową obudową, odpowiedni 
do szerokiego zastosowania i najtrudniejszych zadań. Umożliwia łatwą 
pracę przy cięciu kartonu, folii termokurczliwej i taśm. Dostępny w wersji 
wykrywalnej dla detektorów metalu do pracy przy produkcji żywności.

• Bezpieczny dla palców – zabudowane ostrze zapobiega wypadkom.
• Wbudowany obcinak do taśm.
• Szybka wymiana ostrza skraca czas przestojów.
• Ostrza ze stali nierdzewnej Sheffield. 

GR8 Pro Food Safe
Wszystkie elementy użyte do konstrukcji noża GR8 Pro Food Safe są 
wykrywalne przez detektory metali. GR8 Pro Food Safe to doskonałe 
narzędzie sprawdzające się w obszarach o niskim ryzyku, np. w miejscach 
odbierania/wydawania towarów, w których wymagane jest korzystanie 
z wykrywacza metalu. Dla obszarów podwyższonego ryzyka zaleca się 
stosowanie noża Dispo Lite Food Safe (strona 6). GR8 Pro Food Safe jest 
dostępny w wersjach dostosowanych do konkretnego przeznaczenia:

• z wyjmowanym sworzniem wymiany ostrza lub ze stałym sworzniem, 
który eliminuje możliwość wymiany ostrza w obszarach produkcyjnych

• ostrze z obcinakami do taśm lub bez
• ostrza ze stali nierdzewnej Sheffield

Standardowe ostrze GR8 
z obcinakiem do taśm

Standardowe ostrze GR8 
bez obcinaka do taśm

Kolory uchwytówGR8 - Wersje ostrzy

Precyzyjne cięcie Ergonomiczny uchwyt

Łatwe cięcie trzywarstwowych 
opakowań
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GR8 Primo
Uniwersalny nóż bezpieczny z możliwością wymiany ostrza. 
Doskonale sprawdza się podczas cięcia opakowań termoku-
rczliwych oraz folii, a także przy otwieraniu pudeł.

• Zmniejsza ryzyko zranienia dzięki zabudowanemu ostrzu 
chroniącemu palce.

• Ostrze z obcinakiem do taśm.
• Oszczędność czasu dzięki szybkiej wymianie ostrza.
• Długa żywotność.
• Ostrza ze stali nierdzewnej Sheffield.

Idealny do:
• magazynu / centrów dystrybucji
• cięcia folii termokurczliwej
• cięcia taśm

Kolory uchwytów

Kolory uchwytów

Produkty Numer Katalogowy

GR8 Primo z czerwonym uchwytem 871242

GR8 Primo z zielonym uchwytem 872242

GR8 Primo z żółtym uchwytem 873242

GR8 Primo z niebieskim uchwytem 874242

GR8 Primo z czarnym uchwytem 875242

Produkty Numer Katalogowy

GR8 Dispo z czerwonym uchwytem - opakowanie 10 szt. 971212

GR8 Dispo z zielonym uchwytem - opakowanie 10 szt. 972212

GR8 Dispo z żółtym uchwytem - opakowanie 10 szt. 973212

GR8 Dispo z niebieskim uchwytem - opakowanie 10 szt. 974212

GR8 Dispo z czarnym uchwytem - opakowanie 10 szt. 975212
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NOŻE BEZPIECZNE Z ZABUDOWANYM OSTRZEM NOŻE BEZPIECZNE Z ZABUDOWANYM OSTRZEM

GR8 Dispo
To wersja noża bezpiecznego GR8 ze stałym sworzniem.

• Zmniejsza ryzyko zranienia dzięki zabudowanemu 
ostrzu chroniącemu palce.

• Ekonomiczna wersja jednorazowa.
• Ostrza ze stali nierdzewnej Sheffield.

Idealny do:
• magazynu / centrów dystrybucji
• cięcia folii termokurczliwej
• cięcia taśm
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NOŻE BEZPIECZNE Z ZABUDOWANYM OSTRZEM
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Pełna wykrywalność przez detektory metalu

JEDNORAZOWE NOŻE BEZPIECZNE JEDNORAZOWE NOŻE BEZPIECZNE

Dispo Lite Food Safe
To wersja noża bezpiecznego Dispo Lite 
wykrywana przez detektory metali.

• Konstrukcja zapobiega gromadzeniu się resztek żywności.
• Niezwykle trwały – siła potrzebna do zniszczenia wynosi 64 kg.
• Nadaje się do otwierania trójściennych opakowań spożywczych.
• Konstrukcja złożona jedynie z dwóch elementów (w tym                

z obcinaka do taśm).
• Gładka powierzchnia idealna do znakowania identyfikacyjnego.
• Dostarczany w opakowaniach po 25 sztuk.

Dispo Mini
Dispo Mini to poręczna „wycinarka” do folii z linii Moving Edge. To lekki 
jednorazowy nóż o konstrukcji bezpiecznej dla palców, ograniczający 
ryzyko urazów.

• Doskonale sprawdza się do cięcia folii termokurczliwej.
• Ostrze z wbudowanym obcinakiem do taśm.
• Niezwykle lekki.
• Jednorazowego użytku.
• Bezpieczeństwo dla palców – mniejsze ryzyko zranienia.
• Dostarczany w opakowaniach po 50 sztuk.

Dispo Lite
Wytrzymały i lekki, jednorazowy nóż bezpieczny z wbudowanym 
obcinakiem do taśm i ergonomicznym uchwytem.

Idealny do:
• cięcia folii termokurczliwej
• cięcia folii na paletach
• otwierania pudełek (cięcie taśm)
• otwierania worków
• Dostarczany w opakowaniach po 25 sztuk.
• Dostępny również w czerwonym kolorze. 

Sprawdza się także jako przecinak do pasów bezpieczeństwa dla służb 
ratowniczych.

Produkty Numer Katalogowy

Żółty nóż Dispo Lite - opakowanie 25 szt. 571224YP

Produkty Numer Katalogowy

Dispo Lite Food Safe - opakowanie 25 szt. 571212MP

Produkty Numer Katalogowy

Dispo Mini- opakowanie 50 szt. 471212P
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JEDNORAZOWE NOŻE BEZPIECZNE
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Standardowe ostrze Zaokrąglone ostrze Ceramiczne 
zaokrąglone ostrze

10-krotnie dłuższa trwałość

Zaokrąglone ostrze z dwiema opcjami długości

Pełna wykrywalność przez detektory metalu

NOŻE BEZPIECZNE Z CHOWANYM OSTRZEM

AutoSafe
Niezwykle lekki nóż bezpieczny z innowacyjną technologią 
wykrywania nacisku i automatycznego wycofywania ostrza.

• Automatyczne wycofywanie ostrza po zakończeniu cięcia.
• Brak możliwości pozostawienia niezabezpieczonego 

ostrza.
• System łatwej wymiany ostrza – bez użycia narzędzi.
• Przeznaczony dla użytkowników lewo- i praworęcznych.
• Wygodny, ergonomiczny uchwyt.
• Niezwykle mała waga – 50 gramów.
• Trwała i odporna obudowa z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:
• magazyny/centra dystrybucyjne
• odbiór towarów / ponowne pakowanie
• cięcie folii termokurczliwej
• cięcie opakowań kartonowych
• cięcie taśm i opasek
• cięcie folii bąbelkowej

NOŻE BEZPIECZNE Z CHOWANYM OSTRZEM

Automatyczne zwijanie ostrza

Ostrze wysuwa się za 
pomocą ergonomicznego 
suwaka…

łatwo przecina karton, 
opaskę lub opakowanie…

a w momencie utraty 
kontaktu z powierzchnią 
ostrze cofa się.

AutoSafe Pro NOWOŚĆ

Wykrywalna dla detektorów metali wytrzymała 
wersja popularnego noża AutoSafe.

• To samo niezawodne automatyczne 
zwijane ostrze po zakończeniu cięcia.

• Wyjątkowo wytrzymała metalowa 
obudowa do pracy w trudniejszych 
warunkach.

• Brak możliwości pozostawienia 
niezabezpieczonego ostrza.

• Dwie opcje długości ostrza.
• Przeznaczony dla użytkowników lewo-                  

i praworęcznych.

Zastosowanie:
• przetwórstwo żywności
• magazyny/centra dystrybucyjne
• odbiór towarów/ponowne pakowanie
• cięcie folii termokurczliwej
• cięcie opakowań kartonowych
• cięcie taśm i opasek
• cięcie folii bąbelkowej

NOWOŚĆ

Produkty Numer Katalogowy

AutoSafe 372212

Produkty Numer Katalogowy

AutoSafe Pro 372212M
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Standardowe ostrze Ceramiczne 
zaokrąglone ostrze

10-krotnie dłuższa trwałość

NOWOŚĆ

AutoSlide
Nóż do ogólnego zastosowania 
ze sprężynowym ostrzem.

• Przeznaczony dla 
użytkowników lewo-                   
i praworęcznych.

• Wygodny ergonomiczny 
uchwyt.

• Dobrze widoczna kolorystyka 
czarno-czerwona.

• Opcja ekonomiczna.

Zastosowanie:

• magazyny/centra dystrybucyjne
• odbiór towarów/ponowne 

pakowanie
• cięcie folii termokurczliwej
• cięcie opakowań kartonowych
• cięcie taśm i opasek
• cięcie folii bąbelkowej

NOŻE BEZPIECZNE Z CHOWANYM OSTRZEM

Produkty Numer Katalogowy

AutoSlide - opakowanie 10 szt. 371212P
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0,2 litra 0,6 litra

2 litry 4 litry 7 litrów  13 litrów 

SHARP SAFE  - USUWANIE ODPADÓW AKCESORIA

Pojemniki Sharp Safe 
Zastosowanie bezpiecznych pojemników na śmieci zmniejsza 
ryzyko związane z używanymi ostrzami i nożami.

• konstrukcja spawana lub prosty montaż zatrzaskowy
• nieusuwalne etykiety
• zgodne z normami ONZ, BS i AFNOR 

Produkty Numer Katalogowy

Sharp Safe 0,2 litra SS020

Sharp Safe 0,6 litra SS06

Sharp Safe 2 litry SS2

Sharp Safe 4 litry SS4

Sharp Safe 7 litrów SS7

Sharp Safe 11 litrów SS11

Sharp Safe 13 litrów SS13

Razem zadbamy o Twoje bezpieczeństwo. Odwiedź cobaeurope.pl lub zadzwoń pod numer +48 12 446 92 30 10



Produkty Numer Katalogowy

Wymienne ostrze do GR8 z obcinakiem - opakowanie 10 szt. 620010X10

Wymienne ostrze do GR8 bez obcinaka - opakowanie 10 szt. 630010X10P

Standardowe ostrze do AutoSlide - opakowanie 10 szt. 640010X10

Wymienne ostrze do AutoSafe - opakowanie 10 szt. 650010X10B

Wymienne ostrze do AutoSafe - opakowanie 50 szt. 650010X50B

Wymienne ostrze Anti-Stab do AutoSafe - opakowanie 50 szt. 650010X50RB

Wymienne ostrze Anti-Stab do AutoSafe Pro - opakowanie 50 szt. 650010X50RBM

Ostrze ceramiczne - opakowanie 10 szt. 660010X10C

AKCESORIA

Elastyczna smycz
Mocuje dowolny nóż bezpieczny do paska, 
dzięki czemu jest on zawsze pod ręką.

Pasuje do: GR8 Primo, GR8 Dispo,  
Dispo Lite, Dispo Mini, AutoSafe.

Cechy
• zasięg linki:  800 mm

GR8 narzędzie do 
wymiany ostrzy
Wymagane w przypadku 
zamontowania stałego 
sworznia do wymiany ostrzy 
w serii noży bezpiecznych 
GR8.

Wymienne ostrza

Standardowe ostrze 
AutoSafe

Ostrze Anti-Stab 
AutoSafe

Standardowe ostrze
 AutoSlide

Standardowe ostrze GR8 
z obcinakiem taśmy

Standardowe ostrze GR8
bez obcinaka do taśm

Ceramiczne zaokrąglone
ostrze (Autosafe + AutoSlide)

Standardowe ostrze Anti-
Stab AutoSafe Pro 

Heavy YoYo
W pełni wykrywalny dla detektorów metali, 
wytrzymały, wygodny, odpowiedni nawet dla 
ciężkich noży bezpiecznych.

Pasuje do: GR8 Pro, GR8 Pro Food Safe, 
AutoSafe Pro, Dispolite Food Safe.

Cechy
• materiał: stal z mosiężnym złączem
• średnica: 50 mm
• długość: 12 mm
• zasięg linki: 800 mm

Light YoYo
Elastyczny i łatwy w użyciu, dopasowany do 
lżejszych noży bezpiecznych.

Pasuje do: GR8 Primo, GR8 Dispo,  
Dispo Lite, AutoSafe.

Cechy
• zasięg linki:  750 mm

NOWOŚĆ

Praktyka pokazuje, że noże 
zamocowane do paska gubią 

się rzadziej.

Produkty YoYo i smycze zostały 
zaprojektowane specjalnie 

z myślą o nożach bezpiecznych 
Moving Edge.

10 10

10

i50i10

i50

i50

i10 liczba ostrzy w opakowaniu i0

Produkty Numer Katalogowy

Zaczep Heavy Duty YoYo YO-YO METAL

Produkty Numer Katalogowy

Light YoYo YO-YO

Produkty Numer Katalogowy

Smycz przypinana do paska LAN
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Chcesz zostać dystrybutorem?
Sprawdź pełną ofertę na cobaeurope.pl


