Anago KST Kniv Skarpheds Tester
Det ideelle værktøj der vil hjælpe jer med at “fine tune” skarpheden på jeres kniv program,
for øget sikkerhed, øget produktion og større udbytte.

Anago KST Kniv Skarpheds Tester
• Giver præcise, objektive, pålidelige overvågning af jeres kniv
skarpheds program.
• Let at bruge, giver hurtige, præcise og pålidelige resultater.
• Testresultatet viser over 30 uafhængige målinger langs bladets skær.
• Er i stand til at vurdere en lang række kniv typer fra håndknive til
maskine knive.
• Findes i flere modeller, model 200 serien for klinger på op til 20cm (8”)
lange og 300-serien for klinger op til 30cm (11”) lange.
• Skarpere knive vil resultere i øget arbejdssikkerhed, øget
produkt-udbytte samt en lavere personaleomkostning.
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Anago KST Kniv Skarpheds Tester

Sløve knive kræver mere kraft at bruge og kan resulterer i skader, dårligt produkt

udbytte, langsommere produktion og lavere overskud. Anago KST Kniv Skarphed Tester
giver en præcis, objektiv og pålidelig måde at overvåge skarpheden på jeres knivprogram.
Anago Kniv Skarpheds Testeren inkluderer software, der kan lagre og sammenligne data,
herunder test dato og tid, slibnings metode Knivblads type, slibnings udstyr operatør,
opgaven klinge bruges til samt hvor klingen anvendes. Dette giver dig mulighed for at
sammenligne resultaterne af forskellige test for at vise skarpheds forskellene mellem flere
knive, slibnings metoder, og de enkelte operatører, der giver nøjagtige, objektive og pålidelige
resultater. Denne information kan bruges til løbende at overvåge og uddanne slibepersonalet,
produktions medarbejdere og slibeudstyret. Anago Kniv Slibnings Testeren sikrer, at de
mest effektive slibnings teknikker bliver brugt, og eliminerer enhver tvivl på resultatet. Ved
hjælp af resultaterne fra skarpheds tester vil i være sikker på, at de rette træningsmetoder
bliver brugt i jeres sliberum samt på arbejdspladserne.

Anago tilbyder flere modeller af kniv skarpheds testeren. Model 200 serien for klinger
op til 20cm (8”) lang og 300-serien for klinger op til 30cm (11”) lange.

Testeren kan tilsluttes til en computer med et standard
USB-kabel for at vise testresultater på computerskærmen.
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