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zranění jsou drahá
Náklady spojené s jednou tržnou ránou
(OSHA Safety Pays Estimator, 2018)

US$41,397

Průměrné celkové výdaje za jedno zranění
typu: tržná rána/propíchnutí/natržení
(US National Council on Compensation Insurance, 2009-2010)

US$30,886
Roční návštěvy pohotovosti kvůli zranění ruky v USA 
(US Centers for Disease Control and Prevention)

1 080 000

Všechna loga slouží pouze k redakčním účelům a nepředstavují propagaci Slice® a jejich produktů.

ZDRAVOTNÍ NÁKLADY

VÝROBNÍ ZTRÁTY

ODČITATELNÉ
POJIŠTĚNÍ
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#1 zranění nožem = tržné rány

jak jim předejdete?

bezpečnější nůž.
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bližší pohled
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ostatní firmy nabízí pouze částečná řešení

10 HLAVNÍCH RIZIK NOŽŮ

  Příliš ostrá nebo příliš tupá čepel                
= Tržná rána

  Mazání čepele                                                   
= Chemická reakce

  Neergonomická rukojeť                                 
= problémy kvůli dlouhodobému zatížení ruky

  Vodivá čepel                                                      
= poškození elektrických součástek

  Častá výměna čepele                                     
= Tržná rána

  Chemicky reaktivní čepel                               
= Poškození materiálů

  Odhalená čepel, když neřežete                                 
= Tržná rána

  Zrezavělá čepel                                                
= Chemická reakce, tetanus

  Magnetická čepel                                            
= Poškození materiálů

  Nutná údržba čepele                                       
= Tržná rána

LEPŠÍ
DESIGN RUKOJETI

ŘEŠENÍ

PO
ČE

T 
AD

RE
SO

VA
N

ÝC
H

 R
IZ

IK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ČEPEL
Z OXIDU 

ZIRKONIČITÉHO

BEZPEČNOSTNÍ ČEPEL
& RUKOJETI SLICE®

© 2019 Slice Inc. • úpravy zakázány bez písemného svolení • www.sliceproducts.com



© 2019 Slice Inc. • úpravy zakázány bez písemného svolení • www.sliceproducts.com

rizika snížená používáním
pokrokové keramiky místo kovu

oxid zirkoničitý

nevyžaduje mazání

nepodléhá korozi

je nemagnetická

je nejiskřivá a nevodivá

je chemicky netečná, takže nebude
reagovat s řezaným materiálem

u některých značek
vyžaduje méně údržby
a u jiných dokonce žádnou



ale ne všechna keramika je stejná. 
čepele Slice® jsou jedinečné. 

tady je důvod.
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naše čepele jsou finger friendly®
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kratší výchozí řezací zóna
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rozptýlení síly působící na kůži

TRADIČNÍ

TVRDÁ TVRDÁ

MĚKKÁ MĚKKÁ
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čepele Slice® vydrží déle

1 čepel Slice®

11,2 kovových čepelí
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podstatně tvrdší než ocel
= mimořádná odolnost proti opotřebení

hliník

železo

ocel

diamant

keramika

MOHSOVA TVRDOST
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čepele Slice® začínají na efektivní ostrosti
a ta jim vydrží až 11x déle

nezávislý test CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association)
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životnost čepele
čepele Slice® 10404 vs. přední odolné kovové univerzální čepele
nezávislý test CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association)

SLICE® VYDRŽÍ 
AŽ 30X DÉLE!

čepel
z nerezové oceli

počet řezů
před otupěním

čepel 1 131.5
čepel 2 135.5
čepel 3 132.2
čepel 4 133.4
čepel 5 133.4
čepel 6

PRŮMĚR 141

185.6

počet řezů
před otupěním

čepel 12 626
čepel  11 492
čepel  10 1849
čepel  9 601
čepel  8 670
čepel  7

PRŮMĚR SLICE 1237

3189

Slice® vydrží v průměru 
 11,2x déle
než přední značková nerezová ocel
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pojďme se bavit o rukojetích
Díky lepším čepelím jsme snížili 80 % rizik, ale na některá
rizika je stále potřeba chytrý a bezpečný design rukojeti.

ODHALENÍ ČEPELE

ERGONOMIE

mikro čepel automatické 
zatahování

chytré zatahování
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správná délka čepele chrání vaše ruce a zboží

• 98 % všech vlnitých lepenek je dvouvrstvých nebo jednovrstvých

• přes 1 000 000 návštěv nemocnic v USA ročně je kvůli zraněním ruky¹

• zboží v hodnotě $15 miliard je každoročně poškozeno krabicovými noži

¹Slice chrání před tržnými ranami a snižuje zatížení ruky. Statistiky o zraněních ruky podle U.S. Bureau Labor and Statistics (BLS) jsou uvedeny zde:   
http://zero-excuses-protection.com/information/the-true-cost-of-hand-injuries-in-the-workplace/
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cena zahrnuje peníze, které ušetříte za:

zabránění zranění

chránění zboží

delší životnost
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Slice® vám šetří peníze
a pomáhá snižovat vaše

celkové náklady na vlastnictví
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inovace Slice®
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oceněný nůž na krabice

lepší ergonomie
ověřená testy třetích 
stran

chrání ruku před poraněním od svorek

rovná poloha zápěstí
pro stabilní řezy

úhel nože
snižuje zátěž
na ruku a zápěstí

ergonomická rukojeť
nože chrání ruku
před zraněním
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Ergo Pull™: Ergonomická výhoda

Zápěstí je
v optimálním úhlu,
kolmo k ose ruky

Zápěstí zkroucené
v nuceném úhlu
směrem od předloktí

Palec je v jedné
linii s ukazováčkem
pro optimální
sílu uchopení

Palec je
nepřirozeně zatížený

Palec a ukazováček
ve špatné poloze

TRADIČNÍ POSUVNÍK
Nucená nepřirozená poloha

Posuvník Slice® Ergo Pull™ 
Podporuje neutrální polohu

VS
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Ergo Pull™: Výsledky testů

*Nezávisle testováno United States Ergonomics, Sea Cliff, NY v září 2016

Ergonomické testování měřilo námahu:
 SVALŮ PŘEDLOKTÍ
 SVALŮ NADLOKTÍ

Ergo-Pull™ snížil
napětí svalů v porovnání
s běžným posuvníkem.
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SureScrape™

• tlumí vzdornou sílu 
• ergo-mechanismus chrání  

klouby palce
• nabízí pohodlné 

samozatahování

SAMOZATAHOVACÍ 
ŠPACHTLE

TRADIČNÍ SAMOZATAHOVACÍ 
ŠPACHTLE
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standardní vlastnosti Slice®
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• výměna čepele bez nářadí • různé druhy zatahování

možnosti u všech nástrojů

možnosti u některých nástrojů

polohovatelné

chytré zatahování

samozatahovací

• obouručnost

rukojeti Slice jsou 
pro praváky i leváky
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bezpečnější nástroje pro každé využití

• výroba

• skladování

• těžký průmysl

• laboratoř

• každodenní řezání
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Za tu dobu, co používáme 
tento nástroj, jsem neměl 
žádné tržné rány.

Už jsme dosáhli téměř jednoho milionu 
hodin, což je pomalu tři a půl roku bez 
jakékoholiv incidentu, kvůli kterému 
bychom ztratili čas.

Zatím jsme nemuseli měnit žádnou čepel,
a to už některé nože používáme denně
po dobu tří měsíců.

[Slice] měl pozitivní vliv na naši bezpečnost.
Ale [náš přechod k Slice] je hlavně o vytvoření
bezpečnostní kultury, než o bezpečnostním výkonu.
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důvěřují nám

© 2019 Slice Inc. • úpravy zakázány bez písemného svolení • www.sliceproducts.com



navštivte www.sliceproducts.com
úspěšné příběhy
instruktážní videa
jak omezit zranění
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