
SECUNORM 500
DOOR EN DOOR PROFESSIONEEL. 
MAAR COMPLEET NIEUW BEDACHT.

NIEUW



SECUNORM 500
NR. 50000110

Ergonomischer Griff
“Ergonomie” vindt u bij de 
SECUNORM 500 overal. 
Bijvoorbeeld in de nieuwe 
greep, die optimaal in de 
hand ligt, of in de details, 
zoals de aangenaam 
afgeronde mespunt of de 
slipvaste softgrip op de 
schuifknop.

Duurzaam
De robuuste aluminium 
greep is ontworpen voor 
veelvuldig snijden en de 
meest uitdagende snijop-
drachten. Zoals bij de be-
roemde voorganger krijgt 
u ook met dit product een 
echte alleskunner van zeer 
hoge kwaliteit.

2-zijdige schuifknop
Bij de oude SECUNORM 
PROFI was het steeds de 
vraag: bent u links- of 
rechtshandig? Met de 
moderne opvolger kan 
iedereen nu efficiënt snij-
den – en afhankelijk van de 
situatie van hand wisselen.

Zonder gereedschap
Mesjes wisselen zonder ge-
reedschap: De SECUNORM 
500 is uitgerust met een 
intuïtief te bedienen knop 
voor het wisselen van mes-
jes. Met slechts één druk op 
de knop kunt u de meshou-
der met het veilig bevestig-
de mesje eruit trekken.

Vervangen eenvoudig 
gemaakt
Zodra u de afdekking van 
het mesje optilt, blijft deze 
in de gewenste positie. 
Het mesje ligt daardoor 
vrij en kan eenvoudig aan 
de stompe zijde worden 
verwijderd. Zo doet u uw 
vingers een plezier.

Originele grootte



45°

Karton: tot 3-laags Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Kunststof 
strapbanden

Plakband

Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Automatisch terugtrekken van het mesje – zeer hoge graad 
van veiligheid
Automatic blade retraction van de SECUNORM 500 garan-
deert een hoge graad van veiligheid om snijverwondingen te 
voorkomen. Zodra u bent gestart met snijden kunt u de duim 
van de schuif halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in 
de houder zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.

Het veiligheidsmes. Met afgerond trapezium-
mesje.
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar 
de standaard op het gebied van veiligheid, ro-
buustheid en ergonomie. Zijn opvolger doet er 
nog een schepje bovenop. Zo zorgt de nieuw 
ontworpen aluminium greep voor een duide-
lijk betere hantering en aangenamer werken. 
Neem bijvoorbeeld de schuifknop, die flexibel 
aan beide kanten kan worden bediend. Of 
het zeer eenvoudig wisselen van mesjes. Bij 
het snijden beschermt de bewezen automatic 
 blade retraction u tegen snijwonden.

Veiligheidstechniek

NR. 5232 0,63 mm, met breed  snijvlak
NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak
NR. 610 0,63 mm, roestvrij
NR. 852 0,63 mm, roestvrij, met TiN 

bekleed

NR. 56 0,63 mm

NR. 5634 0,63 mm, afgerond 
 mespunt

NR. 65232 0,63 mm, met breed snij-
vlak en afgerond mespunt

Hoge veiligheid Veilige 
mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Hoogste 
slijtvastheid

Bijzonder 
ergonomisch

2-voudig snijvlak Snijdiepte

Soft grip Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Trapeziummesje 
afgerond



MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com

CONTACT EN SERVICE
Wat onze snij-oplossingen nog veiliger maakt? 
Ons advies. Wij staan altijd voor u klaar en hel-
pen u met toepassingsvoorbeelden, opleidings-
materiaal en natuurlijk ook graag persoonlijk 
advies.

De volgende informatie vindt u op onze web-
site: www.martor.com

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

SECUNORM 500
› Voor hoge snijfrequenties
› Ergonomische greep voor rechts- en     
  linkshandig gebruik
› Zeer slijtvast dankzij aluminium
› Automatic blade retraction
› GS-markering voor geteste veiligheid

PRODUCTDETAILS

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
de belangrijkste functies af, ideaal voor uw 
werkplek.

Van de eerste snede tot het vervangen van het 
mesje: door onze video’s krijgt u een indruk hoe 
en waarvoor u het mes kunt gebruiken.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschappen, 
bijzonderheden en meer over onze snijgereedschap-
pen vindt u op de technische specificatiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 25805-0
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Bestelnummer NR. 50000110.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen in mm 143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 72,5 g

Snijdiepte 17 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

NR. 65232.70  
(10 in dispenser) 
50,1 x 19 x 0,63 mm

Certificaat GS-certificaat
NR. 603574-6653-55094-
2018

GORDELTASJE S MET CLIP NR. 9920

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
 VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

Toebehoren


