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      A premax® többéves kutatásának és fejlesztésének eredménye a szabadalmaztatott Ring Lock System®,  
      mely kiküszöböli az állandóan kilazuló csavar problémáját. 

 

 

    ÚJÍTÁS      
    Használat közben az olló csavarja meglazulhat, ami a pontosság és a vágási hatékonyság 

    romlásához vezet. Erre a problémára nyújt megoldást a premax® által kifejlesztett  

    Ring Lock System
® 

miáltal a pengék tökéletesen illeszkednek egymáshoz. 

 

      TECHNOLÓGIA 
       A Ring Lock System

® 
ollók rozsdamentes acélból készülnek, melynek a forgáspontja 

       egy alumíniumcsapágy és egy Teflon gyűrű összepréselésével jön létre, melyet egy   
       különleges magas minőségű precíziós géppel végeznek, ami az óraiparban használatos.  
 
       Ez a pengék pontos beállítását teszi lehetővé, kiküszöböli a pengék csavarodását és  
       szavatolja a változatlan vágási minőséget hosszú időre. 
 
       Ring Lock System

®  
javítja a vágóélek mozgását a teflongyűrű körül, és szavatolja a    

       gyártáskor beállított pozícióját a pengéknek. 
 

 

 

    PRECIZITÁS 
    A Ring Lock System

® 
gyűrű kerülete, ami körül a penge forog, 60 %-al nagyobb mint a  

    hagyományos olló csavarja, ez a kulcsa a simább és pontosabb vágásnak és nem utolsó  
    sorban a vágóél sokkal hosszabb életének. 

 

      DESIGN  
       A kéz mozgásáról készített speciális tanulmányoknak köszönhetően a premax®  
      olyan tökéletes ergonómiával ellátott eszközöket hozott létre, ami kényelmes és  
       funkcionális használatot biztosít. 

 

 

ALAPANYAG 
Az eszközök ISO standardokkal összhangban, folyamatos 
minőségellenőrzés mellet, magas minőségű szénacélből vagy 
rozsdamentes acélból készülnek 

 (1) vágóél élettartama 
 (2) vágási pontosság 
 (3) csavarodás elleni megbízhatóság   
 (4) minőség, tartósság 
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19100334JC  

Hímző, szálazó olló         2 390,-+áfa 

Méret:  9,5 cm. - 3 3/4" inches 
Penge :  egyenes 
Anyag:  szénacél 

 
1911334MJC  
Hímző, szálazó olló         2 390,-+áfa 

Méret:  9,5 cm. - 3 3/4" inches 
Penge :  hajlított 
Anyag:  szénacél 

 
19120414JC  
Hímző, szálazó olló         2 750,-+áfa 

Méret:  10,5 cm. - 4 1/4" inches  
Penge :  egyenes 

Anyag:  szénacél 

 

69170712  
Szabó olló                        2 990,-+áfa 

Méret:  19 cm. - 7 1/2" inches  
Penge :  egyenes 
Anyag:  rozsdamentes acél 
Nyél:   műanyag 

 

69170834  
Szabó olló                        3 500,-+áfa 

Méret:  22 cm. - 8 3/4" inches 
Penge :  egyenes 

Anyag:  rozsdamentes acél 
Nyél:   műanyag 

További  Ring Lock System® termékekről kérje ajánlatunkat. 


