
ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

Up to

12x

Bestelnummer 1760099.25

Afmetingen (L x B) 55,5 x 19 mm

Dikte materiaal 0,65 mm

Materiaal Hoogwaardig  
zirkoniumoxide

KERAMISCH MESJE  
NR. 60099C

NU NIEUW!

DUURZAAM EN SCHERP 
Het nieuwe keramische mesje van MARTOR overtuigt door zijn hoge 
standtijd en de lang aanhoudende scherpte. Dat vergemakkelijkt  
het snijden van uiteenlopende materialen. Het mesje hoeft slechts 
zelden te worden vervangen.

VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN 
Naast zijn scherpte beschikt het keramische mesje ook over speciale 
chemische en fysische eigenschappen. Daarmee is uw MARTOR- 
veiligheidsmes ook goed uitgerust voor speciale situaties.

FLEXIBEL EN VEILIG
Het keramische mesje kunt u flexibel gebruiken in bestaande MARTOR- 
grepen, als alternatief voor het gemonteerde stalen mesje. Bij het 
snijden zorgt de betrouwbare veiligheidstechniek van uw veiligheids-
mes ervoor dat u beschermd bent. Ook kunt u profiteren van het 
comfort en de ergonomie van het mesje.

KERAMISCHE MESJES VAN MARTOR.  
NU FLEXIBEL TESTEN!

GAAT LANGER MEE 
DAN STAAL

VEELZIJDIG TE 
GEBRUIKEN

BUITENGEWOON 
SCHERP

VEILIG DANKZIJ 
MARTOR-GREEP



SECUPRO 625 SECUPRO MEGASAFE SECUPRO MAXISAFE SECUNORM 525

KERAMISCH MESJE NR. 60099C

Verpakkingseenheid 2 op kaart

Afmetingen kaart 84,5 x 5 x 160 mm

Gewicht kaart 16,5 g

Barcode kaart 4002632801730

Douanenummer 69149000 
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2-vou dig snij vlak:  
voor een twee keer zo 
lange gebruiksduur

Tra pezi um mes je af ge r ond: 
meer bescherming tegen 
letsel

Dub bel snij vlak:  
minder snijweerstand

Roestvrij:
ideaal, ook in vochtige  
snijomgevingen

Niet geleidend:
geen overdracht van  
elektrische lading

Niet magnetisch:  
magnetische deeltjes  
blijven niet hangen

Chemisch stabiel:  
reageert traag bij  
andere stoffen

Niet geolied:  
geen verontreiniging  
van het snijmateriaal

Neem contact met ons op voor meer informatie: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

Let op: Mesje is scherp. Kans op breken bij sterke druk. Draag een veiligheidsbril. Verwissel een beschadigd mesje direct.  

Neem de veiligheidsinstructies van het gebruikte mes in acht.

+  Opvouwbaar 
dus beter op  
te bergen

+   Duurzaam 
van 100  % recyclebaar  
materiaal

+  Ophangbaar   
dankzij het  
praktische oog

+  Afscheurbaar  
voor gerichte verdeling 
van de mesjes

TECHNISCHE KENMERKEN

TE MONTEREN IN DEZE MARTOR-VEILIGHEIDSMESSEN

WAARSCHUWINGEN

FLEXIBELE VERPAKKING

VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN – VOORBEELDEN

BEPROEFDE VEILIGHEID

Bij MARTOR is het gebruik van de optionele keramische mesjes onderdeel van de GS-test. Het GS-keurmerk bevestigt dat onze 
producten voldoen aan de eisen van § 21 van de Duitse productveiligheidswet (Produktsicherheitsgesetz).


