
 

                                                                                          

Mikov a jeho historie: 
Tradice nožířství v Mikulášovicích sahá hluboko do 18. století. Průmyslová výroba nožů má 

svůj počátek v roce 1794, kdy zde byla založena první nožířská manufaktura. Od té doby se 

ve městě vyráběly zavírací nože, nože s pevnou čepelí, příbory, břitvy i sečné zbraně. 
 

Elektrikářský nůž pevný Elbot 346 

Nůž Elbot 346 se v Mikulášovicích vyrábí již několik desetiletí. Vývoj a výroba nože začala 
v osmdesátých letech minulého století a účelem nože bylo stát se užitečným pomocníkem 
všech elektrikářů a pracovníků s kabelovými vodiči. Postupně se vypracoval do role jednoho 
z nejpoužívanějších elektrikářských nožů. První kusy tohoto nože byly vyráběny s plastovým 
držadlem a čepelí z uhlíkaté oceli, která při práci ve vlhkém prostředí korodovala.  
Současný nůž nabízí mnohem pohodlnější a bezpečnější využití při práci. Čepel nože je na 
špici opatřena botičkou, která slouží k rozpárání izolace kabelu. Spodní strana je opatřena 
ostřím, které je určeno na krájení a holení kabelů. Délka čepele je 80 mm a je vyrobena 
z vysoce kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí  53-55 HRc.   
Střenka nože je z kvalitního a odolného plastu, má ergonomický tvar, který při stisku kopíruje 
sevřenou ruku a tím umožňuje pohodlné řezání, bez zbytečných otlaků popřípadě mozolů. 
Na čelní a zadní straně má výlisky ve tvaru záštity, která zabraňuje sklouznutí ruky a 
následnému poranění. 
Tento nůž je brán jako elektrikářský, pro snadné krájení a párání kabelů a snadnému holení 
izolací kabelů.  Nůž lze použít i na rytí do kůry stromů popř. párání plastových obalů. 

Údržba a skladování: 
Po každém použití je třeba čepel nože řádně očistit, popř. mírně namazat olejem, aby byl 

zachován jejich bezvadný a provozuschopný stav. Při skladování by nože neměly být ve vlhku 

nebo v nečistém prostředí. Nůž by neměl být skladován hromadně či spolu s kovovými 

předměty, aby nedošlo k jejich poškození, otupení ostří či zranění při manipulaci.  

 

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ: 
Pokud dojde během používání k poškození čepele, nebo plastového držadla, přestaňte nůž 

používat, 

zabráníte tak možnému úrazu Vám, nebo Vašemu okolí. Nůž udržujte v ostrém stavu a dbejte 

na to, aby plastové držadlo nebylo mastné, nebo jinak znečistěné. 

 

OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY najdete na https://www.mikov.cz/obchodni-

podminky/ 

KOMPLETNÍ NABÍDKU NAŠICH NOŽŮ, která se skládá ze šavlí, kordů, vyhazovacích, 

kapesních zavíracích, loveckých, outdoorových, sportovních, rybářských, záchranářských, 

pracovních, kuchyňských, vojenských, řezbářských, rybiček a jiných nožů, včetně výrobků 

pod značkou RON a výrobků firmy NAREX najdete na stránkách www.mikov.cz. 
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