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›› Voor inhoudsopgave hier openvouwen!

MARTOR IS DE INTERNATIONAAL TOONAANGEVENDE
PARTNER VOOR INNOVATIEVE SNIJOPLOSSINGEN,
IN HET BIJZONDER OP HET
GEBIED VAN VEILIGHEIDSMESSEN. DEZE CATALOGUS
LAAT U ONS HOOGWAARDIGE
PRODUCTASSORTIMENT ZIEN. ZO ERVAART U
NIET ALLEEN ALLE KENNIS
OVER IEDER MES, MAAR U
KRIJGT OOK ALLE GEGEVENS
EN FEITEN TE WETEN, DIE U
VOOR EEN DOELTREFFENDE
BESTELLING NODIG HEEFT.
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Legenda pictogrammen

De producten in deze catalogus worden in originele afmeting weergegeven. Enkele uitzonderingen worden op de productpagina gemeld.

›› Voor legenda hier
openvouwen!

Technische kenmerken

TECHNISCHE KENMERKEN

ONZE PICTOGRAMMEN.
ALLE EIGENSCHAPPEN
IN ÉÉN OOGOPSLAG.
Ons pictogramsysteem helpt u bij het snel
oriënteren en zorgt ervoor, dat u de zinvolle
eigenschappen voor uw snijtoepassing meteen
kunt zien.

Uw veiligheid
Eén blik op het icoontje volstaat om te weten of uw snijgereedschap
voor hoogste veiligheid, zeer hoge veiligheid of hoge veiligheid staat. We
vergelijken onze beveiligingstechnieken daarbij graag met een beschermschild.
Alles over de greep
Ergonomisch gevormd? Met soft grip voor een nog betere houvast?
Van metaal? Of metaaldetecteerbare kunststof? Dat alles en nog veel
meer verneemt u met behulp van deze pictogrammen.
Alles over het mesje
Is een mesjeswissel mogelijk? En zo ja, met of zonder gereedschap? Hoe
diep snijdt het mesje? Hier komt het soms op een millimeter aan. Kijk dus
zorgvuldig!

DE BELANGRIJKSTE SNIJMATERIALEN

Zeer hoge
veiligheid

Hoge veiligheid

Plakbandritser

Hoogste
slijtvastheid

Hoge
slijtvastheid

Voor rechts- en
linkshandigen

Bijzonder
ergonomisch

Ergonomisch

Soft grip

Oogje om te
bevestigen

Geschikt voor promotionele opdruk

Metaaldetec teerbaar

Volledig
metalen

Beveiliging

Voor extreme
omstandigheden

Om precies te
snijden

Trapeziummesje
afgerond

Snijdiepte

Variabele
snijdiepte

Snijlengte

2-voudig snijvlak

4-voudig snijvlak

Geen
mesjeswissel

Mesjeswissel met
gereedschap

Mesjeswissel zonder gereedschap

Veilige mesjeswissel (dankzij magneet)

Keramisch mesje
te gebruiken

Ver vangmesjes in
de greep

Schraapbereik

Roestvrij

Met TiN bekleed

Karton:
1-laags

Karton:
tot 2-laags

Karton:
tot 3-laags

Karton: tot 4-laags

Goederen in
zakken

Wikkel-, stretch-,
krimpfolie

Rolmateriaal
schoonsnijden

Plakband

Kunststof strapbanden

Garen, koord

Schuim, Styropor

Folie- en papierbanen

Textiel

Rubber

Gecoate folie

Gelamineerde folie

Tapijt

Envelop

Niet geweven
stoffen

Vilt

PVC

Veiligheidsgordel

Leder

Kunststof braam

Box voor gebruikte
mesjes

Container voor
gebruikte mesjes

Veiligheidsschroefsleutel EASYSAFE

Gordeltasje L

Gordeltasje M

Gordeltasje S

De belangrijkste snijmaterialen

Welk product snijdt het best? Hoewel veel van onze veiligheidsmessen
multitalenten zijn, zijn er toch kleine maar ﬁjne verschillen. Zo ondersteunen deze pictogrammen u bij het zoeken naar de optimale snij-oplossing.

TOEBEHOREN

Hoogste veiligheid

Toebehoren

Zinvol is alles wat u het werken gemakkelijker maakt: dat gaat van gordeltassen over borgmoersleutel tot verzamelbox voor gebruikte mesjes.
Wat voor welk product relevant is, ziet u hier.

MDP-Testkaartenset
MEDIA
Dankzij deze pictogrammen ziet u meteen of er een compacte productvideo en/of trainingsvideo is. U krijgt direct toegang tot de productvideo
via de QR-code die naast het product is afgebeeld. Alle andere media
van MARTOR vindt u op www.martor.com.

Videos
Product video

Training video

CONTACT

MARTOR KG
Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany
www.martor.de

FIJNE AFWERKING:
SERVICE EN ADVIES VAN MARTOR.

Wat onze snij-oplossingen nog veiliger
maakt? Ons advies. Wij staan altijd voor u
klaar en helpen u met toepassingsvoorbeelden, opleidingsmateriaal en natuurlijk ook
graag persoonlijk advies.
De volgende informatie vindt u op onze
website: www.martor.com

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiches
beelden de belangrijkste functies en de correcte toepassing af, ideaal voor uw werkplek.
Van de eerste snede tot het vervangen van het
mesje: door onze video’s krijgt u een idee hoe en
waarvoor u onze messen kunt gebruiken.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschappen, bijzonderheden en meer over het product
vindt u op de productspeciﬁcatiebladen.

MARTOR levert zijn producten in meer dan 70 landen. Onze producten
worden in talrijke landen door onze partners verkocht. Andere leveranciers over de hele wereld vindt u op www.martor.com onder “dealers”.
AUSTRALIË

MARTOR sàrl (Onderdeel van de
MARTOR-ondernemingsgroep)
Frankrijk
www.martor.fr

MARTOR Australia
Australië, Federale Staten van
Micronesia, de Marshalleilanden, Nauru, Nieuw-Zeeland,
Palau, Papoea-Nieuw-Guinea,
Salomonseilanden, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

MARTOR UK Limited
Groot-Brittannië, Ierland
www.martor.co.uk
Akta Trading Holland B.V.
Nederland
www.martor.nl
RONOX S.C. Joanna Rozanski Pawel Rozanski
Polen
www.ronox.pl
MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Spanje, Marokko, Portugal
www.martor.com

Wilt u altijd op de hoogte blijven?
Volg ons dan op:

AMERICA
MARTOR USA (Onderdeel van de
MARTOR-ondernemingsgroep)
VS, Canada
www.martorusa.com
BIOSEIF SRL
Argentinië, Brazilië, Chili,
Uruguay
www.bioseif.com.ar

Tomas Svitek - ARANGO
Tsjechië, Slowakije
www.arango.cz

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexico, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Colombia, Peru,
Venezuela
www.martor.com

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hongarije
www.protektor2001.hu

ASIA
Magen-Optic Ltd.
Israël
www.magenoptic.co.il
Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turkije
www.mirais.com.tr
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EUROPA

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op
ons servicenummer.

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

Het begrip “Solingen” staat wereldwijd voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij messen en
bij mesjes. “Made in Solingen” is al eeuwen een erkend kwaliteitslabel. Net zoals dit de
geschiedenis van het merk MARTOR kenmerkt, leveren wij met succes een bijdrage aan de
reputatie van Solingen. Vandaag de dag leveren wij onze producten in meer dan 70 landen.
Via ons wereldwijde netwerk garanderen wij dat al onze klanten lokaal bediend worden.
Tegelijkertijd kunt u erop rekenen dat de ongeëvenaarde diensten van MARTOR – zoals gefundeerd, praktijkgericht advies – ook ter plekke aangeboden worden. Nog een voordeel
van ons netwerk: onze distributiepartners verzamelen ideeën voor onze producten vanuit
de hele wereld, en wij passen die innovaties regelmatig op onze producten toe.

WWW.MARTOR.COM

Onderscheidingen voor onze producten:
Ons streven naar kwaliteit en hoogwaardige
vormgeving wordt gehonoreerd. Er is voor
ons echter nog een grotere onderscheiding:
uw tevredenheid.

Van Solingen naar de rest van de wereld. Met
distributiepartners in Argentinië, Australië,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Israel, Mexico,
Nederland, Polen, Spanje, Tsjechië, Turkije,
Hongarije en de VS – en in ca. 60 andere
landen op alle continenten. MARTOR is altijd
in de buurt.

Gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem:
Het kwaliteitsbeheersysteem van MARTOR
voldoet aan de eisen van DIN EN ISO
9001:2015 en zal regelmatig worden
gecontroleerd.
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ONVEILIG SNIJDEN.
ENKELE CIJFERS EN FEITEN.

MEER VEILIGHEID OP DE WERKPLEK.
ONZE DRIE VEILIGHEIDSTECHNIEKEN.

Cijfers en feiten

Veilig verborgen mesje

43.000
ongevallen

Zoveel mesgerelateerde arbeidsongevallen
werden er ongeveer gerapporteerd in 2017
in Duitsland (Bron: Duitse arbeidsongevallenverzekering, 2018).

7,4
dagen

Elk mesgerelateerd arbeidsongeval resulteert
in gemiddeld 7,4 dagen arbeidsongeschiktheid (Bron: Duitse beroepsvereniging
Voeding en Catering, 2016).

4

58
%

Veilig verborgen mesje
Het mesje ligt veilig verborgen van goederen en handen. Hierdoor geniet u van de
hoogste graad van veiligheid ten opzichte
van snijwonden en beschadigde goederen.

Meer dan de helft van alle arbeidsongevallen
met handgereedschappen is te wijten aan (in
de regel suboptimale, niet veilige) werkmessen.

Snijden zonder risico? Eigenlijk een tegenstrijdigheid. Het oplossen van deze tegenstrijdigheid heeft ons de jongste jaren en decennia
gedreven. In 1976 hebben we met de PROFI
het eerste door TÜV geteste veiligheidsmes
ter wereld op de markt gebracht. Daarna was
het pas echt ons doel om wat goed is verder
te verbeteren. Na het automatisch terugtrekken volgde het volautomatisch terugtrekken
van de mesjes. Ook hier was MARTOR de
pionier. Ons aanbod wordt vandaag perfect
afgerond door ontelbare snijgereedschappen
met een veilig verborgen mesje, het hoogste
veiligheidsniveau.
Met onze door GS geteste veiligheidsmessen hebben we normen gesteld die
kenmerkend zijn voor de standaard in persoonlijke bescherming. Talrijke patenten
bewijzen de kracht van de innovatie. Maar
veilig is voor ons nog niet veilig genoeg. Op
basis van onze drie veiligheidstechnieken
ontwikkelen we samen met u elke keer
weer nieuwe ideeën over het onderwerp
“optimale snij-oplossingen”. Daarbij hoort
trouwens ook de zo eenvoudig en veilig
mogelijke mesjeswissel.
Bovendien richten wij ons steeds meer op
het onderwerp “gebruiksvriendelijkheid”.
Vooral onze nieuwe producten fungeren
hier als boodschappers; bijvoorbeeld voor
een nog betere ergonomie en een nieuw,
modern ontwerp.

Fully automatic blade retraction
Het intelligente snijgereedschap. Zodra het
mesje het snijmateriaal verlaat, trekt het
zichzelf automatisch in de greep terug. U
hoeft er helemaal niets voor te doen. Dat
noemen wij “zeer hoge veiligheid”.

500
EURO

Elke verloren werkdag kost de werkgever
gemiddeld ongeveer 500 Euro.

Automatic blade retraction
De duimen omhoog voor een hoge veiligheid. Zodra u met het snijden begint, laat u
de schuifknop los. Zo verdwijnt het mesje
na het snijden meteen weer in de greep.

5

ALLROUNDER OF SPECIALIST? IN ONS ASSORTIMENT VINDT
U BEIDE. DE NIEUWE SECUNORM 500 IS NIET ALLEEN DE
OPVOLGER VAN DE LEGENDARISCHE SECUNORM PROFI,
MAAR OOK EEN VAN ONZE BESTE UNIVERSELE MESSEN
VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE DOELEINDEN.

DE NIEUWE SECUMAX 320 IS EEN ECHTE MARTOR-EXPERT.
WAT HIJ DOET, DAT DOET HIJ GOED. EN DAT IS IN ZIJN
GEVAL: FOLIE EN KUNSTSTOF STRAPBANDEN. GEEN
WONDER, WANT HIJ IS DE SUCCESVOLLE OPVOLGER VAN
DE SECUMAX COMBI.

ONZE NIEUWSTE PRODUCTEN

ONS PRODUCTASSORTIMENT IS VOOR ONS ALS EEN GROTE FAMILIE.
IEMAND UITLICHTEN IS ALTIJD MOEILIJK. UITZONDERING: ONZE INNOVATIEVE NIEUWE PRODUCTEN. BEKIJK ZE VOORAL EENS VAN WAT DICHTERBIJ.
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SECUNORM 300

SECUNORM 500

Een allrounder, net zoals de SECUNORM

Opvolger van de SECUNORM PROFI. En een

500. Alleen niet van aluminium, maar van

alleskunner die alles in zich heeft om een

hoogwaardig kunststof. Vanaf pagina 68.

klassieker te worden. Vanaf pagina 62.

SECUNORM 525

SECUNORM 540

De doorontwikkeling van de SECUNORM

De SECUNORM PROFI40 in geoptimaliseerde

PROFI25. Met dezelfde kracht, maar aan-

vorm. Handelsmerk van de specialist: de

zienlijk comfortabeler. Vanaf pagina 70.

grote snijdiepte. Vanaf pagina 72.

SECUMAX 320

SECUMAX 320 MDP

Perfecte ergonomie, uitstekende snijresul-

Optioneel uit metaaldetecteerbare kunst-

taten. Onze expert voor folies en strapban-

stof. Ons aanbod speciaal voor gevoelige

den. Vanaf pagina 14.

branches. Vanaf pagina 88.
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Het mesje ligt niet bloot maar is afgeschermd van mens en goederen. Dat geeft
u de hoogste graad aan veiligheid tegen
snij-ongevallen en tegen beschadiging van
goederen.

SECUMAX

Veilig verborgen mesje

SECUMAX 320
NR. 32000110.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 32000110.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

COMBI reloaded. De nieuwe generatie.
De SECUMAX COMBI was als folie-expert altijd al een klasse
apart – nu heeft hij zijn legitieme opvolger gevonden. De
nieuwe SECUMAX 320 valt op het eerste gezicht al direct op
door zijn bijzondere design. Daarna zult u ook zijn innerlijke
kracht weten te waarderen zoals de ten opzichte van zijn
voorganger geperfectioneerde ergonomie en de compleet
vernieuwde mesjeswissel. En hoe staat het met de arbeidsveiligheid? Die was bij de COMBI altijd al hoog – dat is niet
veranderd.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

45°

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

158 x 13 x 56 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

47,4 g

Gewicht per VE (individuele doos)

65,5 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUMAX 320 is dat het
nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 92C.

ALLE MODELLEN
SECUMAX 320 met INDUSTRIE MESJE NR. 92043
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

Veiligheid voor alles
Het verborgen mesje en
de afgeronde neus van het
mes beschermen u en uw
producten op betrouwbare
wijze. Bovendien hebben
we de kop van het mes
versterkt zodat deze geschikt is voor de meest
veeleisende taken.
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Vervangen eenvoudig
gemaakt
Nog een pluspunt qua
hantering en veiligheid:
de nieuw vormgegeven
mesjeswissel. Gewoon de
meswisselknop er naar
boven uit trekken en de
afdekking optillen. Het aan
4 kanten bruikbare mesje
kan er nu direct worden
uitgenomen.

Perfecte ergonomie
Voelt u het verschil? De
nieuw gevormde greep
met softgrip op de juiste
plekken past als gegoten.
Comfortabel voor hand en
arm is ook de vooraf ingestelde snijhoek die u ondersteunt bij het aanzetten en
snijden.

Optimaal snijden
Slechts twee voorbeelden:
Het snijkanaal is nu zo gevormd dat uw veiligheidsmes het zojuist gesneden
materiaal nog sneller wegruimt. Ook schuine sneden
lukken nu beter dan ooit.
Uw voordeel: Werken met
minder krachtsinspanning.

Twee ritsdiepten
Bij de plakbandritser hebt
u de keuze tussen een
ritsdiepte van 5 en 3,5 mm
– voor een nog betere
bescherming van uw producten. Daarvoor opent u
de greep, draait u de ritser
om en klaar. Het werken
ermee is al net zo eenvoudig: in de plakband steken
en ritsen maar.

BESTELNUMMER
NR. 32000110.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 92043
0,40 mm, breed snijvlak, 10 in veiligheidsdispenser

NR. 92043.66

KERAMISCH MESJE NR. 92C
0,50 mm, keramisch, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1792.25

INDUSTRIE MESJE NR. 192043
0,40 mm, breed snijvlak, roestvrij,
10 in veiligheidsdispenser

NR. 192043.66
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SECUMAX 350
NR. 350001.02

Product
video

Meer plezier bij het werk? Probeer dit eens.
Bij de SECUMAX 350 gaan veelzijdigheid, comfort en de
hoogste veiligheid hand in hand. De SECUMAX 350 is immers
een echt multitalent dat ook beschikt over een innovatieve
mesjeswissel. Snijden kunt u ermee in alle gangbare materialen, van folie tot kunststof strapbanden tot tweelaags
karton. Ook plakband ritst hij spelenderwijs open. En bij dat
allemaal ligt het zo goed in de hand dat u het slechts met
tegenzin weer weglegt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 350001.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS

45°

Afmetingen (L x B x H)

154 x 12 x 40 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

37,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

50,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUMAX 350 met SECUMAX-MESJE NR. 3550
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

Twee-in-één meskop
Dubbele functie en dubbel
gebruik: zowel het mesje
als de plakbandritser zijn
op twee manieren bruikbaar. Dat is voordelig voor
u. U neemt de meskop heel
gemakkelijk volledig eruit
om hem om te keren of te
vervangen.
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Veilig verborgen mesje
De SECUMAX 350 heeft
geen scherpe mespunt. De
meskop is zo smal en de
twee snijranden zo groot
dat u daarmee 2-laags dozen en nog veel meer veilig
kunt openen.

Reservemesje in de greep
Het mesje vervangt u
gemakkelijk en veilig door
met de hand de greep aan
de bovenzijde te openen.
En tegelijkertijd opent u
ook de vergrendeling van
de twee-in-één meskop.

Licht en gemakkelijk
Bij het snijden een zwaargewicht, maar met zijn
37 g een lichtgewicht.
Daarom is veel snijden
met het mes geen zwaar
werk.

BESTELNUMMER
NR. 350001.02

MONTEERBARE MESJES
SECUMAX MESJE NR. 3550
0,30 mm, 10 in doosje

BESTELNUMMER
NR. 3550.20

Ergonomisch gevormd
Rechts- of linkshandig?
Maakt niet uit. Want de
SECUMAX 350 schikt zich
naar elke hand. Het draagcomfort wordt ondersteund
door de kromming van de
buitenzijde, de aangename
soft grip en de groeven op
de greep.

17

SECUMAX 150
NR. 150001.12

Product
video

3 maal de hoogste score!
De SECUMAX 150 kan elke uitdaging aan. Hoogste veiligheidsniveau: het veilig verborgen mesje komt niet eens in de
buurt van uw handen of de goederen. Een hoge mate van
veelzijdigheid: snijden, schrapen, openen... zonder een mes
te gebruiken. Het hoogst mogelijke comfort: de SECUMAX 150
is zeer ergonomisch van vorm en met zijn 24 gram zeer licht.
Kortom: het snijgereedschap waarop u lang gewacht heeft.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 150001.12
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

148 x 11 x 37,2 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

24,4 g

Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)

295,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUMAX 150
10 in kartonnen doos (los)

BESTELNUMMER
NR. 150001.12

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Drie-in-één meskop
De SECUMAX 150 is een
bijzonder veelzijdig mes.
Men kan er niet enkel mee
snijden. Men kan er ook
plakband mee openen en
tevens overtollige substanties wegschrapen van
gladde oppervlakken.

18

Veilig verborgen mesje
Het veiligheidsmes behoeft
geen scherpe mespunt.
De snijkop is zo smal en
de snijkanten zo breed dat
men op een veiligere manier gemakkelijk tweelaags
karton en nog veel meer
kan snijden.

Uitstekend geleidende
zij-oppervlakken
Nog een reden waarom de
SECUMAX 150 zo makkelijk
karton snijdt? De vormgeving aan de voorzijde helpt
u makkelijker en effectiever
diagonaal te snijden.

Geen mesjeswissel
De SECUMAX 150 is een
wegwerpmes. Dus zal het
mesje niet zoek raken en
kunt u zich niet verwonden
bij het vervangen ervan.
Eenvoudig weggooien bij
het huishoudelijk afval.

Ergonomische vorm
Rechts- of linkshandig? Het
mes is geschikt voor beide.
De SECUMAX 150 past in
elke hand. Het comfortabele design vertaalt zich in de
licht gebogen buitenranden
en de gripvaste structuur.
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SECUMAX 145
NR. 145001.12

Product
video

Slank formaat. Krachtige prestaties.
De SECUMAX 145 is ons kleine, fijne veiligheidsmes voor dagelijkse snijwerkzaamheden. Dankzij de glasvezelversterkte
kunststof handgreep en het 0,5 mm dikke mesje is dit mes
toch zeer robuust. Tegelijkertijd is het met een gewicht van
slechts 12 g extreem licht. Ons wegwerpmes kan probleemloos overweg met enkellaags karton, folie of tape. Daarbij
zijn beide snijkanten afgeschermd, waardoor u en uw vingers
geen gevaar lopen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 145001.12
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

118 x 4 x 35,4 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

12,0 g

Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)

136,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUMAX 145
10 in kartonnen doos (los)

BESTELNUMMER
NR. 145001.12

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,50 mm.

Twee-in-één meskop
De snijkop heeft direct
twee functies: snijden en
insteken. Voor probleemloos insteken (bijv. in
karton en folie) gebruikt u
de punten links en rechts
van het mesje, voor tape
de hoeken boven op de
snijkop.
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Veilig verborgen mesje
Met een opening van
slechts 4 mm ligt het mesje
veilig verborgen. Onbereikbaar voor uw vingers, maar
wel goed bereikbaar voor
verschillende materialen.
Ook het zich daaronder
bevindende product komt
niet in aanraking met het
mesje.

Smal en toch stabiel
Niet alleen de handgreep,
maar ook het snijkanaal is
met zijn 1,5 mm erg smal.
Het voordeel daarvan is dat
het snijden nog gemakkelijker gaat. Dat gaat echter
niet ten koste van de stabiliteit – dankzij het mesje
van 0,5 mm en de hoogwaardige kunststof.

Met gemak
De SECUMAX 145 is zo
licht dat de gebruiker het
nauwelijks voelt. Dat komt
ook door de comfortabel
afgeronde, slechts 4 mm
dikke handgreep. Eveneens
ergonomisch: de slipvaste
structuur waarop uw duim
intuïtief zijn weg vindt.

Goede geleiding
Onze tip voor het snijden
van karton: houd het mes
schuin om er nog beter
doorheen te komen! De
geleidingsvlakken bevinden
zich daarom niet toevallig
vooraan op de handgreep,
maar vergemakkelijken het
snijden onder een bijzonder
gunstige hoek.
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SECUMAX EASYSAFE
NR. 121001.02

Product
video

Héél gemakkelijk. Héél veilig.
De SECUMAX EASYSAFE is een multitalent. De prominente
en gepunte neus van dit veiligheidsmes doorprikt makkelijk
plastic zakken of met folie omwikkelde pallets. Het veilig verborgen mesje snijdt de zak of folie open. De geïntegreerde
beugel maakt het snijden van rollen dunne folie of dun papier makkelijker – zelfs in individuele lagen. En dun textiel of
kunststof strapbanden? Ook geen probleem voor het veilig
verborgen mesje.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 121001.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

45°

PRODUCTDETAILS

85% van de ware grootte

SECUMAX EASYSAFE met INDUSTRIE MESJE NR. 45
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)
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207 x 10 x 66 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

66,3 g

Gewicht per VE (individuele doos)

87,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
EASYSAFE

NR. 9890.74

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN

Voor mensen en goederen
Het veilig verborgen mesje
biedt een betrouwbare
bescherming voor u en uw
goederen. En uw bedrijf?
Dat profiteert mee want
alles loopt vlotjes.

Afmetingen (L x B x H)

Ergonomische houder
Uw snijgereedschap wordt
permanent gebruikt? Dan is
het des te belangrijker dat
het gebruik ervan comfortabel en weinig vermoeiend is. De ergonomische
houder draagt hieraan bij.

Afsluitbaar mesje
Er is een sleutel beschikbaar. Het mesje kan enkel
met deze sleutel vervangen worden. Een extra in
elke veilige werkomgeving.

Voor plakband
Waar dient het kleine
metalen plaatje dat geintegreerd is in de bovenkant van de houder voor?
Probeer het gewoon uit!
Plaats eenvoudigweg het
plaatje op de plakband van
de kartonnen doos, duw
en trek in één ruk open. Zo
eenvoudig is dat.

BESTELNUMMER
NR. 121001.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 45
0,30 mm, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 45.60

INDUSTRIE MESJE NR. 145
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 145.60

4 maal te gebruiken mesje
Waarom haalt u meer voordeel uit het mesje? Omdat
het 4 zeer scherpe kanten
heeft. Door iedere keer te
draaien verviervoudigt u de
standtijd en snijdt u altijd
als nieuw.
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SECUMAX OPTICUT
NR. 437.00

Product
video

Glijdt over het materiaal, perfect in het midden. Voor snijden
met een duwende beweging.
U bent op zoek naar een mes dat moeiteloos stevige en harde folie kan snijden en dat tevens schuimrubber de baas kan?
De SECUMAX OPTICUT biedt u de beste oplossing. De met
Teflon gecoate glijvoet is niet enkel extreem slijtvast maar
glijdt uitzonderlijk makkelijk over de snijbasis. Ook ideaal voor
snijden met een duwende beweging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 437.00
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

112 x 19 x 84,5 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

74,0 g

Gewicht per VE (op kaart)

91,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUMAX OPTICUT met INDUSTRIE MESJE NR. 37040
1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)

Ergonomisch werken
Dit kunt u perfect doen met
de SECUMAX OPTICUT. Een
vaste grip voor de vingers,
een gebogen houder voor
de duim… comfortabeler
kan het niet.

24

Mooie snede
Of het nu gaat om folie of
schuimstof – de geïntegreerde beugel voorkomt
dat het materiaal vlak
voor het mes vast komt te
zitten. Tegelijkertijd houdt
de beugel uw hand op een
veilige afstand.

Extreem robuust
De met Teflon gecoate glijvoet laat geen twijfel bestaan over de duurzaamheid ervan. Ook de houder
werd dusdanig ontworpen
en vastgeankerd in de voet
dat u blijvend kunt genieten van uw snijmes.

Eenvoudige mesjeswissel
Met het kleine haakje duwt
u op de mesjeswisselknop.
U kunt dan de glijvoet met
het mesje eenvoudig uit
de houder trekken en het
mesje vervangen. Duw opnieuw op de knop, duw de
voet terug en u bent klaar!

4 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te
wisselen kunt u het verschillende malen draaien
en verviervoudigt u het
gebruik ervan. Praktisch en
economisch!

BESTELNUMMER
NR. 437.00

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 37040
0,40 mm, met breed snijvlak,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 37040.60

SECUMAX OPTICUT met extra zijdelingse bescherming
en INDUSTRIE MESJE NR. 37040
1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)

NR. 434.00

INDUSTRIE MESJE NR. 13730
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 13730.60

SECUMAX OPTICUT met korte metalen voet en
INDUSTRIE MESJE NR. 37040
1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)

INDUSTRIE MESJE NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
100 mesjes (apart in papier)

NR. 83730.31

NR. 433.00
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SECUMAX OPTICUT
NR. 436.00

Product
video

Glijdt over het materiaal, perfect in het midden. Voor snijden
met een trekkende beweging.
U bent op zoek naar een mes dat folies en schuimstof snijdt
en dat zelfs hardere en dikkere folies moeiteloos snijdt? En
dat ook niet terugschrikt voor weerbarstig schuimstof? Met
de SECUMAX OPTICUT hebt u hier de optimale oplossing gevonden. Zijn glijvoet van getefloniseerd metaal maakt het
mes niet alleen uiterst slijtvast, U kunt het daardoor ook bijzonder gemakkelijk over de ondergrond bewegen. Omdat de
glijvoet omgedraaid is, is het bijzonder geschikt voor snijden
met een trekkende beweging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 436.00
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

112 x 19 x 84,5 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

74,0 g

Gewicht per VE (op kaart)

91,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUMAX OPTICUT met INDUSTRIE MESJE NR. 37040
1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)
SECUMAX OPTICUT met extra zijdelingse bescherming
en INDUSTRIE MESJE NR. 37040
1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)

Ergonomisch werken
Dit kunt u perfect doen met
de SECUMAX OPTICUT. Een
vaste grip voor de vingers,
een gebogen houder voor
de duim… comfortabeler
kan het niet.

26

Mooie snede
Of het nu gaat om folie of
schuimstof – de geïntegreerde beugel voorkomt
dat het materiaal vlak
voor het mes vast komt te
zitten. Tegelijkertijd houdt
de beugel uw hand op een
veilige afstand.

Extreem robuust
De met Teflon gecoate glijvoet laat geen twijfel bestaan over de duurzaamheid ervan. Ook de houder
werd dusdanig ontworpen
en vastgeankerd in de voet
dat u blijvend kunt genieten van uw snijmes.

Eenvoudige mesjeswissel
Met het kleine haakje duwt
u op de mesjeswisselknop.
U kunt dan de glijvoet met
het mesje eenvoudig uit
de houder trekken en het
mesje vervangen. Duw opnieuw op de knop, duw de
voet terug en u bent klaar!

4 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te
wisselen kunt u het verschillende malen draaien
en verviervoudigt u het
gebruik ervan. Praktisch en
economisch!

BESTELNUMMER
NR. 436.00

NR. 435.00

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 37040
0,40 mm, met breed snijvlak,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 37040.60

INDUSTRIE MESJE NR. 13730
0,30 mm, roestvrij,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 13730.60

INDUSTRIE MESJE NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
100 mesjes (apart in papier)

NR. 83730.31
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SECUMAX SNITTY
NR. 43037.00

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 43037.00
Technische kenmerken

Toepassing

Een rond mes. Voor papier en folie.
Een veiligheidsmes voor papier en folie dat het materiaal zelf
geleidt? Zo zult u de SECUMAX SNITTY ervaren en appreciëren. De geïntegreerde kunststof veer geleidt het dunne materiaal op een zeer betrouwbare manier naar het mesje zodat
er geen opstopping kan plaatsvinden. Zoals bij de gelijkaardig
ontworpen SECUMAX COUPPY snijdt het mesje perfect papier
en folie in een optimale hoek van 45 graden.

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

100 x 10,5 x 58 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

28,0 g

Gewicht per VE (op kaart)

38,5 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUMAX SNITTY met INDUSTRIE MESJE NR. 37020
1 op kaart (zelfbediening) (10 in de omverpakking)

Praktisch hulpmiddel
De SECUMAX SNITTY is
klein, licht en handig. Dit
veiligheidsmes heeft een
rond handvat boven een
glijdende voet die licht
hellend is aan het begin.
Hiermee hebt u makkelijker
toegang tot individuele
papier - en folielagen.

Mesjes wisselen – makkelijk en veilig
De drager van het mesje is
geïntegreerd in de houder.
U hoeft hem enkel uit te
trekken en u kunt het oude
mesje meteen vervangen.
Het ruwe oppervlak van
de drager zorgt voor een
eenvoudige handeling.

Links en rechts
De SECUMAX SNITTY past
in elke hand. Ook de uwe.
Met de afgeronde kunststof greep is er geen onderscheid tussen links en
rechts. Overtuig uzelf!

4 maal te gebruiken mesje
Uw veiligheidsmes is uitgerust met een 0,2 mm
dun, uit gehard staal vervaardigd kwaliteitsmesje.
U kunt het verschillende
keren omdraaien en zo
verviervoudigt u de standtijd. De moeite waard!

BESTELNUMMER
NR. 43037.00

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 37020
0,20 mm, 10 in magazijn

NR. 37020.50

INDUSTRIE MESJE NR. 37030
0,30 mm, 10 in magazijn

NR. 37030.50

INDUSTRIE MESJE NR. 37010
0,10 mm, 10 in magazijn

NR. 37010.50

INDUSTRIE MESJE NR. 36013
0,13 mm, 250 mesjes (apart in papier)

NR. 36013.39

INDUSTRIE MESJE NR. 13615
0,15 mm, roestvrij, 500 mesjes (apart in papier)

NR. 13615.35

INDUSTRIE MESJE NR. 13730
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 13730.60

INDUSTRIE MESJE NR. 83715
0,15 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
100 mesjes (apart in papier)

NR. 83715.31

INDUSTRIE MESJE NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
100 mesjes (apart in papier)

NR. 83730.31

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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SECUMAX MOBILEX
NR. 45137.00

SECUMAX COUPPY
NR. 43136.00

Toepassing

Het hangt ervan af hoe u het instelt!
Papier, folie, schuimrubber? Geen enkel probleem! De SECUMAX MOBILEX is het enige veiligheidsmes met veilig verborgen mesje én instelbare snijdiepte. U kunt de toegang tot het
mesje kleiner of groter maken met de geleider. U kunt aanpassingen doorvoeren van 2 tot 10 mm, afhankelijk van de
eisen en het snijmateriaal.

Maak ruimte voor de specialist.
Een expert in het snijden van papier en kunststof sheets? U
heeft hem gevonden in de handige SECUMAX COUPPY. Het
veilig verborgen mesje staat altijd in een optimale hoek van
45 graden t.o.v. het te snijden materiaal – dankzij de geleiding. Daardoor kan het veiligheidsmes zeer eenvoudig door
het materiaal glijden. En de afgeronde voorzijde geleidt het
materiaal automatisch naar het mesje.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 45137.00

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Afmetingen (L x B x H)

114 x 15,5 x 59 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

47,5 g

De belangrijkste snijmaterialen

Gewicht per VE (op kaart)

SECUMAX MOBILEX met INDUSTRIE MESJE NR. 37020
1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Afmetingen (L x B x H)

88 x 10,5 x 58 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

19,0 g

Gewicht per VE (op kaart)

31,0 g

BESTELNUMMER
NR. 45137.00

BESTELNUMMER

ALLE MODELLEN
SECUMAX COUPPY met INDUSTRIE MESJE NR. 36020
1 op kaart (zelfbediening) (10 in de omverpakking)

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

TOEBEHOREN
VERZAMELDOOS

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

NR. 43136.00

BESTELNUMMER

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

INDUSTRIE MESJE NR. 36030
0,30 mm, 10 in magazijn

NR. 36030.50

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

INDUSTRIE MESJE NR. 36013
0,13 mm, 250 mesjes (apart in papier)

NR. 36013.39

SAFEBOX

NR. 108000.00

INDUSTRIE MESJE NR. 37030
0,30 mm, 10 in magazijn

NR. 37030.50

SAFEBOX

NR. 108000.00

INDUSTRIE MESJE NR. 36010
0,10 mm, 10 in magazijn

NR. 36010.50

INDUSTRIE MESJE NR. 13615
0,15 mm, roestvrij, 500 mesjes (apart in papier)

NR. 13615.35

INDUSTRIE MESJE NR. 13615
0,15 mm, roestvrij, 500 mesjes (apart in papier)

NR. 13615.35

INDUSTRIE MESJE NR. 13730
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 13730.60

NR. 83615.35

INDUSTRIE MESJE NR. 83715
0,15 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
100 mesjes (apart in papier)

NR. 83715.31

INDUSTRIE MESJE NR. 83615
0,15 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
500 mesjes (apart in papier)
INDUSTRIE MESJE NR. 83630
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
500 mesjes (apart in papier)

NR. 83630.35

›› alle mesjes vanaf pagina 120

NR. 37020.50

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 37020
0,20 mm, 10 in magazijn

›› meer informatie vanaf pagina 107
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 43136.00

De belangrijkste snijmaterialen

58,4 g

ALLE MODELLEN
›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

Toepassing

›› meer informatie vanaf pagina 107

NR. 9810.08

INDUSTRIE MESJE NR. 36020
0,20 mm, 10 in magazijn

NR. 36020.50

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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SECUMAX POLYCUT
NR. 08500012.12

Product
video

De allrounder onder de specialisten.
De SECUMAX POLYCUT behoort tot onze kleine, flinke wegwerpmessen van kunststof. En toch heeft neemt hij hier als
allrounder een speciale positie in. Dankzij de iets bredere
spleet tussen het mesje en de kunststof kunt u ook meerdere lagen dun materiaal snijden. Daarnaast baant u zich
met de lange punt gericht een weg door enveloppen, papier
en folie. Vanwege zijn slanke vorm glijdt hij ook door smalle
tussenruimtes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 08500012.12
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS

ALLE MODELLEN
SECUMAX POLYCUT
10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen (L x B x H)

76,1 x 3 x 45,1 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

6,6 g

Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)

78,4 g

BESTELNUMMER
NR. 08500012.12

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Alles is beschermd
Het kwaliteitsmesje ligt
veilig verborgen tussen
de neus en de houder. Zo
snijdt u enkel wat u wilt
snijden en blijven uw goederen beschermd.

32

Gewoon goed
De SECUMAX POLYCUT is
een disposable mes. Aangezien u het mesje niet
hoef te vervangen komt u
er ook niet mee in contact.
Een bijkomende troef, wat
veiligheid betreft.

Lang gepunte neus
Waarom de extra lange en
spitse neus bij de SECUMAX
POLYCUT? Omdat u daarmee bijzonder eenvoudig
in tussenruimtes kunt
komen. Bovendien wordt
hiermee het te snijden
materiaal nog beter naar
het mesje geleidt.

Voor elke hand
De SECUMAX POLYCUT is
klein, licht en handig. Zo
handig, dat u er ook graag
langer mee wilt werken.
Daarbij maakt het niet uit
of u links- of rechtshandig
bent. Dit mes past gewoon altijd.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX POLYCUT
verliest u niet snel. Omdat
het veiligheidsmes met een
oog is uitgerust, kunt u het
mes altijd op een handige
plek ophangen.

SECUMAX POLYCUT glasvezel versterkt
10 in kartonnen doos (los)

NR. 08500112.12

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
SECUMAX POLYCUT met roestvrij mesje
10 in kartonnen doos (los)

NR. 08500212.12

Gemonteerd mesje
Dit roestvrij mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
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SECUMAX PLASTICUT
NR. 00046912.12

Product
video

Geschikt om meerdere lagen te snijden.
Enkel in detail verschilt de SECUMAX PLASTICUT van de andere producten in ons gamma. Maar vaak zijn het de details die
het hem doen. Dankzij de grote spleet tussen het mesje en
de kunststof snijdt het veiligheidsmes ook gemakkelijk door
meerdere lagen folie en papier heen. Dankzij een dikte van
3 mm zijn het snijden van bochten in smalle tussenruimtes
mogelijk. Overigens: het snijgereedschap heette tot aan zijn
facelift SECUMAX POLYPICK.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 00046912.12
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS

ALLE MODELLEN
SECUMAX PLASTICUT
10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen (L x B x H)

76 x 3 x 45,5 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

6,5 g

Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)

76,0 g

BESTELNUMMER
NR. 00046912.12

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Alles is beschermd
Het kwaliteitsmesje ligt
veilig verborgen tussen
de neus en de houder. Zo
snijdt u enkel wat u wilt
snijden en blijven uw goederen beschermd.
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Neus om te prikken
U legt de SECUMAX PLASTICUT niet zomaar opzij. Hij is
bijzonder comfortabel, licht
en handig. De licht geheven en gepunte neus is
ideaal om te prikken in het
snijmateriaal.

Gewoon goed
De SECUMAX POLYCUT is
een disposable mes. Aangezien u het mesje niet
hoef te vervangen komt u
er ook niet mee in contact.
Een bijkomende troef, wat
veiligheid betreft.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX PLASTICUT
verliest u niet snel. Omdat
het veiligheidsmes met een
oog is uitgerust, kunt u het
mes altijd op een handige
plek ophangen.

SECUMAX PLASTICUT met roestvrij mesje
10 in kartonnen doos (los)

NR. 00346912.12

Gemonteerd mesje
Dit roestvrij, met TiN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
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SECUMAX CARDYCUT
NR. 00746912.12
Blij daar te zijn waar anderen niet kunnen komen. Roestvrij.
De SECUMAX CARDYCUT behoort met een dikte van slechts
2 mm en de korte neus tot onze slankste en meest compacte snijgereedschappen. Juist daardoor kunt u plekken
bereiken waar andere messen voor moeten passen. Kleine,
smalle openingen, die bijvoorbeeld in de automobielsector
te vinden zijn, zijn perfect bereikbaar. De smalle toegang
tussen het mesje en de kunststof vergemakkelijkt daarbij
het gecontroleerd snijden van eenlaags papier en folie.

SECUMAX CARDYCUT
NR. 00546912.12

Product
video

Video´s

Toepassing

Blij daar te zijn waar anderen niet kunnen komen.
Transparant en roestvrij.
U ziet alles duidelijker met de SECUMAX CARDYCUT aangezien
deze is gemaakt van een glasheldere kunststof. Hierdoor
heeft u visuele controle bij het snijden van folie en papier.
Dankzij het kleine, compacte design snijdt hij zeer vlotjes
in bochten en in kleinere ruimtes. Als dunne folie-specialist
wordt hij vaak gebruikt in de auto-industrie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 00746912.12

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Afmetingen (L x B x H)

71,3 x 2 x 43 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

6,0 g

De belangrijkste snijmaterialen

Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)
ALLE MODELLEN

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117
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SECUMAX CARDYCUT
10 in kartonnen doos (los)

Toepassing

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Afmetingen (L x B x H)

71 x 3 x 43 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

6,6 g

Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)

79,5 g

BESTELNUMMER
NR. 00746912.12

Video´s

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 00546912.12

De belangrijkste snijmaterialen

72,6 g

Product
video

ALLE MODELLEN
›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

SECUMAX CARDYCUT
10 in kartonnen doos (los)

BESTELNUMMER
NR. 00546912.12

Gemonteerd mesje

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij, met TiN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Dit roestvrij, met TiN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
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SECUMAX TRENNEX
NR. 06200012.12
Voor zachte materialen.
De SECUMAX TRENNEX is een wegwerpmes vervaardigd van
stabiele kunststof. Een multitrack snijmes dat makkelijk zachtere materialen snijdt zoals daar zijn: schuimrubber, isolatiemateriaal, geperforeerde folie en ruw gaastextiel. De neus is
afgerond opdat het mes niet blijft haken. Een klein detail, een
wereld van verschil!

SECUMAX VISICUT
NR. 00047012.12

Product
video

Video´s

Toepassing

Uw visitekaartje. Met een mesje.
De SECUMAX VISICUT oogt misschien fragiel maar is een
bijzonder effectief snijgereedschap. Tevens is hij zeer gegeerd om reclameboodschappen aan te brengen. Eigenlijk
ziet hij eruit als een visitekaartje met een ingebouwd mesje.
Waarom niet het uwe? Uw naam, logo en data zullen steeds
zichtbaar zijn wanneer uw klanten omslagen openen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 06200012.12

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Afmetingen (L x B x H)

76 x 3 x 45,1 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

7,0 g

De belangrijkste snijmaterialen

Gewicht per VE (10 in kartonnen)
ALLE MODELLEN

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

SECUMAX TRENNEX
10 in kartonnen doos (los)

Toepassing

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Afmetingen (L x B x H)

69,6 x 2,5 x 41,6 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

6,6 g

Gewicht per VE (10 in kartonnen)

79,0 g

BESTELNUMMER
NR. 06200012.12

Video´s

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 00047012.12

De belangrijkste snijmaterialen

81,0 g

Product
video

ALLE MODELLEN
›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

SECUMAX VISICUT
10 in kartonnen doos (los)

Gemonteerd mesje

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX glasvezel versterkt
10 in kartonnen doos (los)

BESTELNUMMER
NR. 00047012.12

NR. 06200112.12

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
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SECUMAX 565
NR. 565001.00

Product
video

De alleskunner. Thuis en op het werk.
Ons universeel gereedschap voor professioneel knippen. Ideaal voor grotere handen of bij het dragen van handschoenen.
Karton, papier, folie, stof en vele andere materialen zijn niet
bestand tegen de krachtige snijvlakken. Dankzij de speciale
slijpwijze en de afgeronde punten bent u veilig beschermd.
Met de toegevoegde draadsnijder snijdt u kabels en draad en
het handvat is tevens voorzien van een flesopener.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 565001.00
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

216 x 13 x 83 mm

Basismateriaal

Roestvrij staal

Gewicht

122,0 g

Gewicht per VE (op kaart)

140,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

›› meer informatie vanaf pagina 107

80% van de ware grootte

ALLE MODELLEN
SECUMAX 565
1 op kaart (zelfbediening)
(10 scharen in de omverpakking)

Scherp, maar niet gevaarlijk
Bekijk de snijvlakken eens
heel goed. Iets opgemerkt?
Ze zijn niet hoekig, maar
recht geslepen. Daarom
kunt u er zichzelf niet mee
snijden, maar wel allerlei
uiteenlopende materialen.
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Roestvrij staal
Opdat u uw schaar permanent zou kunnen gebruiken, zijn de metalen
onderdelen gemaakt van
roestvrij staal. Aan de
greep worden deze onderdelen omhuld door een
met glasvezel versterkte
kunststof, nog een garantie
voor een lang leven.

Aangenaam werken
Uw vingers vinden een
veilige houvast in de kleine
openingen, door experts
„ogen“ genoemd. De antislip soft-grip zorgt er voor
dat u aangenaam en zonder uitglijden kunt werken.
Zelfs wanneer u handschoenen draagt.

Groefjes om open te draaien
Omdat de SECUMAX 565
een alleskunner is, beperkt
hij zich niet tot knippen
alleen. Een fles die u niet
kunt opendraaien? Probeer
het eens met de groeven in
de greep en het probleem
is in een handomdraai
opgelost.

BESTELNUMMER
NR. 565001.00

Geïntegreerde draadsnijder
Wanneer u de schaar een
beetje opent, kunt u de
draadsnijder boven de
schroef gebruiken. Gewoon
een draad of een kabel erin
schuiven en op de gewenste lengte knippen.
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SECUMAX 564
NR. 564001.00

Product
video

Duim omhoog voor zeer lange knipbewegingen.
De SECUMAX 564 wordt gekenmerkt door de duimopening en
een extra lang snijvlak dat bovendien een ideaal steunvlak
is. Deze veiligheidsschaar laat u toe zeer gecontroleerd te
werken. U hebt maar een paar knipbeurten nodig om karton,
papier, folie, stof en nog vele andere materialen te knippen.
De hoogste veiligheid wordt gegarandeerd door de speciale
slijpwijze van de snijvlakken en de vooraan afgeronde tippen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 564001.00
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

218 x 12 x 82 mm

Basismateriaal

Roestvrij staal

Gewicht

93,0 g

Gewicht per VE (op kaart)

112,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

›› meer informatie vanaf pagina 107

80% van de ware grootte

ALLE MODELLEN
SECUMAX 564
1 op kaart (zelfbediening)
(10 scharen in de omverpakking)

Scherp, maar niet gevaarlijk
Bekijk de snijvlakken eens
heel goed. Iets opgemerkt?
Ze zijn niet hoekig, maar
recht geslepen. Daarom
kunt u er zichzelf niet mee
snijden, maar wel allerlei
uiteenlopende materialen.

42

Roestvrij staal
Opdat u uw schaar permanent zou kunnen gebruiken, zijn de metalen
onderdelen gemaakt van
roestvrij staal. Aan de
greep worden deze onderdelen omhuld door een
met glasvezel versterkte
kunststof, nog een garantie
voor een lang leven.

Aangenaam werken
Uw vingers vinden een
veilige houvast in de kleine
openingen, door experts
„ogen“ genoemd. De antislip soft-grip zorgt er voor
dat u aangenaam en zonder uitglijden kunt werken.

Extra lang snijvlak
Snel en gecontroleerd
knippen, dat lukt u het best
met een SECUMAX 564.
Snel omdat het snijvlak
zo lang is. Gecontroleerd
omdat u het hele snijvlak
als steunvlak kunt benutten, van de top tot aan de
vingeropening.

BESTELNUMMER
NR. 564001.00

Stabiel verbonden
Voor kwaliteitsscharen een
vanzelfsprekendheid: beide
helften van de schaar worden in het midden bij elkaar
gehouden door een echte
schroef. Voor een stabiele
samenhang en blijvend
hoge knipprestaties.
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SECUMAX 363
NR. 363001.00

Product
video

Precies tot op de millimeter. Op elk gebied.
Onze veiligheidsschaar voor zeer fijne en gerichte knipwerkzaamheden. De schaar kan kinderlijk eenvoudig met de duim
en wijsvinger worden bediend. Net als zijn grote broers, de
SECUMAX 564 en 565, knipt dit lichtgewicht gemakkelijk door
karton, papier, folie, stof, touw en tape. Uw vingers en hand
worden daarbij naast de afgeronde punten aan de voorkant
ook door de speciale manier waarop de schaar is geslepen,
beschermd tegen letsel.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 363001.00
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

134 x 8 x 65,5 mm

Basismateriaal

Roestvrij staal

Gewicht

36,8 g

Gewicht per VE (op kaart)

48,3 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUMAX 363
1 op kaart (zelfbediening)
(10 scharen in de omverpakking)

Scherp, maar niet gevaarlijk
Bekijk de snijvlakken eens
heel goed. Iets opgemerkt?
Ze zijn niet hoekig, maar
recht geslepen. Daarom
kunt u er zichzelf niet mee
snijden, maar wel allerlei
uiteenlopende materialen.
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Roestvrij staal
Opdat u uw schaar permanent zou kunnen gebruiken, zijn de metalen
onderdelen gemaakt van
roestvrij staal. Aan de
greep worden deze onderdelen omhuld door een
met glasvezel versterkte
kunststof. Nog een garantie voor een lang leven.

Aangenaam werken
Uw vingers vinden een
veilige houvast in de kleine
openingen, door experts
„ogen“ genoemd. De antislip soft-grip zorgt er voor
dat u aangenaam kunt
werken.

Kort snijvlak
Hoe korter, hoe preciezer
knippen. Zo is de SECUMAX
363 bijzonder geschikt voor
zeer precies en delicaat
snijwerk. Ook wanneer u
in de kleinste hoekjes wilt
knippen, wijkt de schaar
niet van haar lijn af.

BESTELNUMMER
NR. 363001.00

Stabiel verbonden
Voor kwaliteitsscharen
een vanzelfsprekendheid:
beide helften van de schaar
worden in het midden bij
elkaar gehouden door een
echte schroef. Voor een
stevige schaar en blijvend
hoge knipprestaties.
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Het intelligente snijgereedschap. Zodra het
mesje het snijmateriaal verlaat, trekt het zichzelf automatisch in de greep terug. U hoeft er
helemaal niets voor te doen. Dat noemen wij
“zeer hoge veiligheid”.

SECUPRO

Fully automatic blade retraction

SECUPRO 625
NR. 625001.02

Product
video

Lange hendel. Lang mesje. Lang plezier ermee.
Met afgerond trapeziummesje.
De SECUPRO 625 staat aan de top van onze ergonomische
squeeze-grip messen. De doelstelling is zeer duidelijk: perfectie. In dit mes vindt u alles terug wat professionele gebruikers wensen: een aluminium handgreep, een lichtlopende hendel voor het uitschuiven van het mesje, een bijzonder
grote snijdiepte in combinatie met fully automatic blade
retraction en een comfortabele mesjeswissel. Alles bij elkaar
hebt u het gevoel een hoogkwalitatief snijgereedschap in de
hand te hebben.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 625001.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

C
S

De belangrijkste snijmaterialen

45°

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

154 x 22 x 67 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

151,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

165,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE L MET CLIP

NR. 9922.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO 625 is dat het
nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 60099C.

ALLE MODELLEN
SECUPRO 625 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

BESTELNUMMER
NR. 625001.02

MONTEERBARE MESJES
TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

BESTELNUMMER
NR. 60099.70

KERAMISCH MESJE NR. 60099C
NR. 1760099.25
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
2 op kaart (zelfbediening)

Uitstekende Ergonomie
Dit zag u nog nooit bij een
snijgereedschap! We hebben de SECUPRO 625 als
het ware “ingebouwd” in
de hand van de gebruikers
bij zwaar werk. De lange
lichtlopende hendel, de afgeronde greep, de soft-grip
op de rug van het mes: test
het zelf!
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Robuust en evenwichtig
Zoals u kunt zien en voelen, bestaat de greep uit
hoogwaardig aluminium.
Het robuuste ontwerp gaat
hand in hand met een optimale gewichtsverdeling.
Gevolg: geen verzwakking
bij het gereedschap, noch
bij de gebruiker. Ook niet bij
krachtig snijden.

Grote snijdiepte
De grote snijdiepte lijkt
wel gemaakt voor maximaal drielaagse dozen,
rolmateriaal, rubber en nog
veel meer. Het mesje zelf
verwisselt u met een paar
ingrepen: gemakkelijk naar
voren uit te trekken terwijl
u de wisselknop optilt en
de hendel gebruikt.

Voor vele snij-werkzaamheden
De SECUPRO 625 is als
totaalpakket uniek, maar
is dat ook in zijn speciale
eigenschappen. Zo kunt
u per zaagsnede snijden.
Ook de optionele mesjes
breiden uw toepassingsgebied uit.

Veilig over de hele lijn
Terwijl u aan de voorzijde
van de greep kunt vertrouwen op het fully automatic
blade retraction mechanisme, zit verder achteraan nog een beveiliging.
Daarmee kunt u de hendel
vergrendelen en zo een
ongewild uitschuiven van
het mesje voorkomen.

TRAPEZIUM MESJE NR. 99
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 99.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 199
0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij,
10 in dispenser

NR. 199.70

HAAK MESJE NR. 98
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 98.70
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SECUPRO MARTEGO
NR. 122001.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 122001.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Voldoet aan de hoogste eisen.
Snijgereedschap waarbij functionaliteit en design hand in
hand gaan? Dat is de SECUPRO MARTEGO, ons awardwinnend
double-lock veiligheidsmes met fully automatic blade retraction. De allerhoogste graad in veiligheid, robuustheid, ergonomie en veelzijdigheid. Voor rechtshandigen, linkshandigen en
grote handen!

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

45°

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

155 x 18 x 48,5 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

105,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

124,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MARTEGO is
dat het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 92C.

ALLE MODELLEN
SECUPRO MARTEGO met INDUSTRIE MESJE NR. 92
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

Perfecte bediening
De voordelen van de
SECUPRO MARTEGO zijn
overduidelijk zichtbaar: de
ergonomische en comfortabele double-lock softgrip.
Het geheel is bijzonder
comfortabel voor de pols.
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Veilige mesjeswissel
Het mesje kan worden
vervangen zonder gereedschap. Een aantrekkelijk,
veilig extraatje: de geïntegreerde magneet houdt het
mesje stevig op zijn plaats.

Alles onder controle
Het aluminium draagt
niet enkel bij tot het aantrekkelijke design van de
SECUPRO MARTEGO. Het
verhoogt ook de robuustheid en geeft het geheel
een hoge weerstand tegen
extreme omstandigheden.

Extra veiligheid
De SECUPRO MARTEGO is
het perfecte veiligheidsmes voor al uw snijtoepassingen. Vergeet echter
vooral niet de blauwe
knop in te drukken wanneer u het mes niet gebruikt. Zo voorkomt u dat
het mesje ongewild uit de
greep komt.

4 maal te gebruiken mesje
Aangezien het 4 scherpe
kanten heeft, kunt u het
hoogwaardige Solingenmesje verschillende malen
draaien. Dankzij de snijdiepte blijven de goederen
beschermd.

BESTELNUMMER
NR. 122001.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 92
0,40 mm, 10 in veiligheidsdispenser

NR. 92.66

KERAMISCH MESJE NR. 92C
0,50 mm, keramisch, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1792.25

INDUSTRIE MESJE NR. 192
0,40 mm, roestvrij, 10 in veiligheidsdispenser

NR. 192.66

INDUSTRIE MESJE NR. 60092
0,40 mm, afgerond mespunten,
10 in veiligheidsdispenser

NR. 60092.66
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SECUPRO MERAK
NR. 124001.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 124001.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Veiligheid, comfort? Alles onder (double-lock) controle.
De SECUPRO MERAK is ons zeer gebruiksvriendelijk double-lock
veiligheidsmes met fully automatic blade retraction. Met deze
kleine broer van de SECUPRO MARTEGO hebben we vooral aan
u gedacht: u werkt op een gebruiksvriendelijke, veilige manier
met weinig kans op vermoeidheid. En er is nog meer: door de
minimale snijdiepte zijn uw goederen perfect beschermd, welk
materiaal u ook snijdt.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

45°

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

128 x 18 x 50 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

59,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

75,8 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MERAK is dat
het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 92C.

ALLE MODELLEN
SECUPRO MERAK met INDUSTRIE MESJE NR. 92
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

Ergonomische greep
Rechtshandigen en linkshandigen zullen met plezier
en op zeer productieve
wijze de SECUPRO MERAK
gebruiken. De vorm van de
greep is zeer ergonomisch.
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Veilige mesjeswissel
U kunt het mesje wisselen
zonder het gebruik van
gereedschap en zonder
de greep open te maken.
Extra veiligheid: de geïntegreerde magneet houdt het
mesje stevig op zijn plaats.

Licht en stabiel
De SECUPRO MERAK is
vervaardigd van een zeer
slijtvaste kunststof die
toch zeer licht is. Dit zorgt
vooreen makkelijke manier
van snijden, zonder vermoeidheid.

Met kleine bedieningsknop
Met een druk op de blauwe
knop blokkeert u het mesje. Zo beschermt u zichzelf
tegen snijwonden tijdens
transport en wanneer het
mes niet in gebruik is.

4 maal te gebruiken mesje
1 mesje, 4 scherpe kanten. U haalt dus meer
productiviteit uit 1 mesje:
u verhoogt het gebruik
ervan maar liefst 4 maal!
De gebruikte snijkracht blijft
steeds dezelfde.

BESTELNUMMER
NR. 124001.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 92
0,40 mm, 10 in veiligheidsdispenser

NR. 92.66

KERAMISCH MESJE NR. 92C
0,50 mm, keramisch, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1792.25

INDUSTRIE MESJE NR. 192
0,40 mm, roestvrij, 10 in veiligheidsdispenser

NR. 192.66

INDUSTRIE MESJE NR. 60092
0,40 mm, afgerond mespunten,
10 in veiligheidsdispenser

NR. 60092.66
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SECUPRO MEGASAFE
NR. 116006.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 116006.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Knappe look, hoge veiligheid. Met afgerond trapeziummesje.
U bent op zoek naar een veiligheidsmes met een grotere
snijdiepte? Of zoekt u een mes dat ook voor de meest veeleisende toepassingen kan worden gebruikt? In beide gevallen
is de SECUPRO MEGASAFE een uitstekende keuze. Dankzij de
snijdiepte van 20 mm hoeft u geen enkele uitdaging uit de
weg te gaan. Uw veiligheid blijft ook gegarandeerd wanneer
u werkt met een geringere snijlengte aangezien ook dan de
fully automatic blade retraction in werking treedt. Bovendien
is de mespunt afgerond.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

45°

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

153 x 26 x 38 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

142,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

160,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

6

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MEGASAFE is
dat het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 60099C.

ALLE MODELLEN

Robuuste greep
De greep van de hoogwaardige SECUPRO MEGASAFE is vervaardigd uit
100% aluminium en is dus
zeer robuust. U kunt er alle
gangbare snijmaterialen de
baas mee.
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Mesjesvervanging zonder
greep te openen
Het mesje is makkelijk en
veilig te vervangen. De
duwknop bovenaan dient
ingedrukt te worden en de
schuifknop dient naar voren geschoven te worden.
Het mesje is dan klaar om
vervangen te worden.

Perfecte bediening
De licht afgeronde greep
ligt zeer goed in de hand.
Dit is eveneens het geval
wanneer u de duim op de
schuifknop hebt, dankzij de
antislip softgrip.

2-zijdige schuifknop
Rechtshandig? Linkshandig? Deze vraag heeft geen
enkel belang aangezien de
SECUPRO MEGASAFE uitgerust is met een schuifknop
voor beide.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het hoogwaardige
mesje te vervangen kunt
u het eerst omdraaien.
Dit verdubbelt het gebruik
van het mesje en spaart
uw krachten. Uw SECUPRO
MEGASAFE snijdt immers
weer als nieuw.

BESTELNUMMER

SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 116006.02

SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 99
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 116001.02

SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 199
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 116004.02

SECUPRO MEGASAFE met HAAK MESJE NR. 98
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 116002.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 60099.70

KERAMISCH MESJE NR. 60099C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1760099.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 99
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 99.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 199
0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij,
10 in dispenser

NR. 199.70

HAAK MESJE NR. 98
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 98.70
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SECUPRO MAXISAFE
NR. 10130610.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 10130610.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Perfecte hantering – van alle kanten. Met afgerond
trapeziummesje.
De SECUPRO MAXISAFE overtuigt al meer dan 15 jaar door
zijn gebruiksgemak en zijn vele toepassingsmogelijkheden.
Nu heeft het veiligheidsmes ook op het gebied van ergonomie een nieuw niveau bereikt. Neem het mes in de hand en
bedien de gloednieuwe 3-zijdige schuifknop... Voelt u het
verschil? De bewezen kenmerken hoeft u daarbij niet te missen – zoals het volautomatisch intrekken van het mesje of de
robuuste greep van hoogwaardig kunststof.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

45°

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

148 x 18 x 42 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

66,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

83,5 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9843.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MAXISAFE is
dat het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 60099C.

ALLE MODELLEN

Ergonomische greep
Vooral de nieuw vormgegeven achterkant van het
mes zorgt ervoor dat de
kunststof greep nog beter
in de hand ligt. Daarnaast
zijn ook de schuifknop en
de knop voor het vervangen van het mesje geoptimaliseerd, zodat u efficiënt
kunt werken.
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3-zijdige schuifknop
Schuifknop voor rechtshandigen? Voor linkshandigen?
Centrale schuifknop bovenaan voor beide? Hoe u het
mesje ook wenst te activeren, de SECUPRO MAXISAFE
biedt u alle mogelijkheden.
Meer zelfs: De 3-zijdige
schuifknop is nu voorzien
van een slipvaste structuur.

Met een druk op de knop
Het mesje is makkelijk
handmatig te vervangen.
Met een druk op de knop
wordt de greep geopend.
De mesjeshouder wordt
naar voren geschoven en
het mesje kan vervangen
worden. Heel eenvoudig.

Metalen houder
De SECUPRO MAXISAFE is
bijzonder slijtvast en voorzien van een bescherming
ter hoogte van de mesopening. Zware wrijving vormt
dus geen enkel probleem.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het hoogwaardige
mesje te vervangen kunt
u het eerst omdraaien. Dit
verdubbelt het gebruik van
het mesje – en spaart uw
krachten. Uw veiligheidsmes snijdt immers weer als
nieuw.

BESTELNUMMER

SECUPRO MAXISAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 10130610.02

SECUPRO MAXISAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 99
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 10139910.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 60099.70

KERAMISCH MESJE NR. 60099C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1760099.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 99
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 99.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 199
0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij,
10 in dispenser

NR. 199.70

HAAK MESJE NR. 98
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 98.70
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SECUPRO MAXISAFE
NR. 10150610.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 10150610.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Perfecte hantering – van alle kanten. Met metalen kap en
afgerond trapeziummesje.
De SECUPRO MAXISAFE overtuigt al meer dan 15 jaar door
zijn gebruiksgemak en zijn vele toepassingsmogelijkheden.
Nu heeft het veiligheidsmes ook op het gebied van ergonomie een nieuw niveau bereikt. Neem het mes in de hand
en bedien de gloednieuwe 3-zijdige schuifknop... Voelt u
het verschil? De bewezen kenmerken hoeft u daarbij niet te
missen – zoals het volautomatisch intrekken van het mesje,
de robuuste greep van hoogwaardig kunststof of de extra
metalen kap.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

45°

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

148 x 20 x 44 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

80,7 g

Gewicht per VE (individuele doos)

97,5 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9843.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MAXISAFE is
dat het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 60099C.

ALLE MODELLEN
SECUPRO MAXISAFE met metalen kap en
TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

Ergonomische greep
Vooral de nieuw vormgegeven achterkant van het
mes zorgt ervoor dat de
kunststof greep nog beter
in de hand ligt. Daarnaast
zijn ook de schuifknop en
de knop voor het vervangen van het mesje geoptimaliseerd, zodat u efficiënt
kunt werken.

58

3-zijdige schuifknop
Schuifknop voor rechtshandigen? Voor linkshandigen?
Centrale schuifknop bovenaan voor beide? Hoe u het
mesje ook wenst te activeren, de SECUPRO MAXISAFE
biedt u alle mogelijkheden.
Meer zelfs: De 3-zijdige
schuifknop is nu voorzien
van een slipvaste structuur.

Met een druk op de knop
Het mesje is makkelijk
handmatig te vervangen.
Met een druk op de knop
wordt de greep geopend.
De mesjeshouder wordt
naar voren geschoven en
het mesje kan vervangen
worden. Heel eenvoudig.

Geen slijtage
Hevig contact met het
snijmateriaal vormt geen
probleem met de SECUPRO
MAXISAFE. Integendeel, om
zware wrijving het hoofd
te bieden is de SECUPRO
MAXISAFE uitgerust met
een bescherming t.h.v. de
mesopening.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het hoogwaardige
mesje te vervangen kunt
u het eerst omdraaien. Dit
verdubbelt het gebruik van
het mesje – en spaart uw
krachten. Uw veiligheidsmes snijdt immers weer als
nieuw.

BESTELNUMMER
NR. 10150610.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 60099.70

KERAMISCH MESJE NR. 60099C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1760099.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 99
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 99.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 199
0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij,
10 in dispenser

NR. 199.70

HAAK MESJE NR. 98
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 98.70
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De duimen omhoog voor een hoge veiligheid.
Zodra u met het snijden begint, laat u de
schuifknop los. Zo verdwijnt het mesje na het
snijden meteen weer in de greep.

SECUNORM

Automatic blade retraction

SECUNORM 500
NR. 50000110.02

Product
video

Het veiligheidsmes. Met afgerond trapeziummesje.
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard
op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie.
Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de
nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk 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.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 50000110.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

C
S

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

72,5 g

Gewicht per VE (individuele doos)

86,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

45°

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9842.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 500 is dat
het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN

Ergonomische greep
“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 snijopdrachten. Zoals bij de beroemde 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 snijden, en
afhankelijk van de situatie,
van hand wisselen.

Zonder gereedschap
Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM
500 is uitgerust met een
intuïtief te bedienen knop
voor het wisselen van
mesjes. Met slechts één
druk op de knop kunt u de
meshouder met het veilig
bevestigde 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.

BESTELNUMMER

SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 50000110.02

SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 50000410.02

SECUNORM 500 met HAAK MESJE NR. 56
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 50001010.02

SECUNORM 500 with HOOK BLADE NO. 5634
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 50000910.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 65232.70

KERAMISCH MESJE NR. 65232C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1765232.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5232.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5233.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 610
0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser

NR. 610.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 852
0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
5 in papier

NR. 852.42

HAAK MESJE NR. 56
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 56.70

HAAK MESJE NR. 5634
0,63 mm, afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 5634.70

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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SECUNORM 500
NR. 50000210.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 50000210.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Het veiligheidsmes. Met afgerond trapeziummesje
en 9 mm snijdiepte.
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard
op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie.
Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de
nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk 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.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

72,5 g

Gewicht per VE (individuele doos)

86,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

45°

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9842.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 500 is dat
het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN

Ter bescherming van uw
producten
Met het verkorte mesje
komt u nooit te dicht bij uw
producten. Dit betekent
voor u: snijden zonder
steeds op de snijdiepte
te moeten letten. Omdat
de greep aan de voorkant
smaller wordt, hebt u altijd
goed zicht op het insteekpunt.

Ergonomische greep
“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 snijopdrachten. Zoals bij de beroemde 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 snijden, en
afhankelijk van de situatie,
van hand wisselen.

Zonder gereedschap
Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM
500 is uitgerust met een
intuïtief te bedienen knop
voor het wisselen van
mesjes. Met slechts één
druk op de knop kunt u de
meshouder met het veilig
bevestigde mesje eruit
trekken.

SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 en
9 mm snijdiepte
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)
SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
en 11 mm snijdiepte
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER
NR. 65232.70

NR. 50000210.02

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 50000510.02

KERAMISCH MESJE NR. 65232C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1765232.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5232.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5233.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 610
0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser

NR. 610.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 852
0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
5 in papier

NR. 852.42

HAAK MESJE NR. 56
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 56.70

HAAK MESJE NR. 5634
0,63 mm, afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 5634.70

›› alle mesjes vanaf pagina 120

64

65

SECUNORM 500
NR. 50000310.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 50000310.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Het veiligheidsmes. Met afgerond trapeziummesje
en 5 mm snijdiepte.
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard
op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie.
Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de
nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk 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.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

72,5 g

Gewicht per VE (individuele doos)

86,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

45°

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9842.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 500 is dat
het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN

Ter bescherming van uw
producten
Met het verkorte mesje
komt u nooit te dicht bij uw
producten. Dit betekent
voor u: snijden zonder
steeds op de snijdiepte
te moeten letten. Omdat
de greep aan de voorkant
smaller wordt, hebt u altijd
goed zicht op het insteekpunt.

Ergonomische greep
“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 snijopdrachten. Zoals bij de beroemde 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 snijden, en
afhankelijk van de situatie,
van hand wisselen.

Zonder gereedschap
Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM
500 is uitgerust met een
intuïtief te bedienen knop
voor het wisselen van
mesjes. Met slechts één
druk op de knop kunt u de
meshouder met het veilig
bevestigde mesje eruit
trekken.

SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 en
5 mm snijdiepte
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)
SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 en
7 mm snijdiepte
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER
NR. 65232.70

NR. 50000310.02

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 50000610.02

KERAMISCH MESJE NR. 65232C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1765232.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5232.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5233.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 610
0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser

NR. 610.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 852
0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
5 in papier

NR. 852.42

HAAK MESJE NR. 56
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 56.70

HAAK MESJE NR. 5634
0,63 mm, afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 5634.70

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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SECUNORM 300
NR. 30000110.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 30000110.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Verrassend licht, overtuigend goed. Met afgerond
trapeziummesje.
De SECUNORM 300 is het “kleine broertje” van de
SECUNORM 500 – en de consequente doorontwikkeling
van de SECUNORM PROFI LIGHT. Ook dit mes is aangenaam
licht van gewicht en beschikt eveneens over de gekende
automatic blade retraction. Vele andere functies zijn bij dit
allround mes SECUNORM 300 geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld
het bijzonder ergonomische ontwerp, de grotere snijdiepte,
de nieuwe soft grip en de uiterst gebruiksvriendelijke mesjeswissel.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

52,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

66,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

45°

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9842.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 300 is dat
het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN

Ergonomische greep
“Ergonomie” vindt u bij de
SECUNORM 300 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.

Aangenaam licht
Net als zijn voorganger
maakt ook de SECUNORM
300 indruk dankzij het lichte gewicht. Er is niet meer
dan 52 gram nodig om u
een comfortabel en veelzijdig professioneel snijgereedschap te geven.

Zeer slijtvast
De SECUNORM 300 is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof, die het
mes zeer slijtvast maakt.
Gevolg: ook bij veelvuldig
contact met het snijmateriaal blijft uw veiligheidsmes
altijd in topvorm.

Grotere snijdiepte
De grotere snijdiepte maakt
nóg meer toepassingen
mogelijk. Zelfs veelvuldig
gebruik is zeer gemakkelijk – een ander voordeel
van het nieuwe ontwerp
met een uitstekende ergonomie.

Optimale mesjeswissel
Druk op de mesjeswisselknop en u kunt het kunststof inzetstuk met mesje
eruit trekken. Het vergrendelbare mesafdekplaatje en
de geïntegreerde magneet
maken het wisselen van
mesjes nog eenvoudiger
en veiliger.

BESTELNUMMER

SECUNORM 300 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
1 in individuele doos (10 stuk in de omverpakking)

NR. 30000110.02

SECUNORM 300 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
1 in individuele doos (10 stuk in de omverpakking)

NR. 30000410.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 65232.70

KERAMISCH MESJE NR. 65232C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1765232.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5232.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5233.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 610
0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser

NR. 610.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 852
0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
5 in papier

NR. 852.42

HAAK MESJE NR. 56
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 56.70

HAAK MESJE NR. 5634
0,63 mm, afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 5634.70

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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SECUNORM 525
NR. 52500410.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 52500410.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Een veelzijdige hulp – met geweldige eigenschappen
Het veiligheidsmes SECUNORM 525 heeft een ergonomische
aluminium greep die stevig en aangenaam in de hand ligt.
Dankzij zijn robuuste constructie en de grote snijdiepte van
maximaal 21 mm snijdt de SECUNORM 525 probleemloos door
tal van snijmaterialen, bijvoorbeeld 3-laags karton. Dankzij
het vrije zicht op het mesje kan er zeer nauwkeurig gesneden
worden. De gekende automatic blade retraction beschermt u
tevens tegen snijwonden.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

45°

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

143 x 17 x 31 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

81,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

94,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9842.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 525 is dat
het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 60099C

ALLE MODELLEN

Robuuste houder
De van de SECUNORM
PROFI25 gekende aluminium greep en het volledig
nieuw ontwikkelde kunststof binnenwerk vormen
een perfect team. Samen
zorgen ze ervoor dat uw
SECUNORM 525 zelfs voor
de zwaarste uitdagingen is
uitgerust.

70

Geoptimaliseerde schuifknop
De grip is typisch voor
MARTOR. De schuifknop
van de SECUNORM 525 is
voorzien van een gegroefde structuur en is bijzonder
groot. Ideale omstandigheden om aangenaam te
werken – ook met handschoenen aan.

Veilige mesjeswissel
Via de mesjeswisselknop
kunt u het binnenwerk
gemakkelijk uitnemen en
komt u bij het mesje dat
door een extra magneet
op zijn plaats gehouden
wordt. Tevens praktisch is
het mesafdekplaatje dat
omhoog geklapt en vastgezet kan worden.

Grote snijdiepte
De grote snijdiepte is ideaal
voor dikker karton, rolmateriaal, rubber en veel
meer. De SECUNORM 525 is
niet alleen veelzijdig – ook
bij veelvuldig gebruik kunt
u op uw veiligheidsmes
vertrouwen.

Veilige grip
De SECUNORM 525 is voorzien van een praktisch
bevestigingsoog, waardoor
u het mes steeds bij u kunt
houden. Zo vermindert u
zowel het risico op verlies
als het letselgevaar tijdens
het snijden.

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 99
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 52500410.02

TRAPEZIUM MESJE NR. 99
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 99.70

SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 199
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 52501410.02

TRAPEZIUM MESJE NR. 199
0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij,
10 in dispenser

NR. 199.70

SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 52500110.02

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 60099.70

KERAMISCH MESJE NR. 60099C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1760099.25

HAAK MESJE NR. 98
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 98.70
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SECUNORM 540
NR. 54000410.02

Product
video

Uiterst gespecialiseerd – op vele gebieden.
Met een snijdiepte van maximaal 36 mm bakent de
SECUNORM 540 zijn eigen terrein af. Vooral bij schuimstof,
styropor, papier en zakgoed komen de sterke punten van dit
MARTOR-veiligheidsmes tot uiting. Met al deze specialiteiten
is de robuuste en ergonomische aluminium greep nog steeds
gemakkelijk te bedienen en geschikt voor iederen. Bij het
snijden zelf beschermt de gekende automatic blade retraction u tegen snijwonden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 54000410.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

143 x 17 x 31 mm

Basismateriaal

Aluminium

Gewicht

79,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

92,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9842.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN

Robuuste greep
De van de SECUNORM
PROFI40 gekende aluminium greep en het volledig
nieuw ontwikkelde kunststof binnenwerk vormen
een perfect team. Samen
zorgen ze ervoor dat uw
SECUNORM 540 zelfs voor
de zwaarste uitdagingen is
uitgerust.

72

Geoptimaliseerde schuifknop
De grip is typisch voor
MARTOR. De schuifknop
van de SECUNORM 540 is
voorzien van een gegroefde structuur en is bijzonder
groot. Ideale omstandigheden om aangenaam te
werken – ook met handschoenen aan.

Veilige mesjeswissel
Via de mesjeswisselknop
kunt u het binnenwerk
gemakkelijk uitnemen en
komt u bij het mesje dat
door een extra magneet
op zijn plaats gehouden
wordt. Tevens praktisch is
het mesafdekplaatje dat
omhoog geklapt en vastgezet kan worden.

Zeer grote snijdiepte
De zeer grote snijdiepte is
ideaal voor dik materiaal
zoals schuimstof en styropor, maar bijvoorbeeld
ook voor het snijden van
papier. Het kwaliteitsmesje
wordt daarbij gekenmerkt
door een zeer geringe kans
op breken.

BESTELNUMMER

SECUNORM 540 met STYROPOR MESJE NR. 7940
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 54000410.02

SECUNORM 540 met STYROPOR MESJE NR. 17940
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 54001410.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

STYROPOR MESJE NR. 7940
0,50 mm, 71,2 mm lang,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 7940.60

STYROPOR MESJE NR. 17940
0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 17940.60

Veilige grip
De SECUNORM 540 is voorzien van een praktisch
bevestigingsoog, waardoor
u het mes steeds bij u kunt
houden. Zo vermindert u
zowel het risico op verlies
als het letselgevaar tijdens
het snijden.

73

SECUNORM 380
NR. 380001.02

Product
video

Onze wereldprimeur. Voor speciale eisen.
Een lang mesje en toch veilig? Dat werd lang als een contradictie beschouwd. Tot nu. De SECUNORM 380 is wereldwijd
het eerste veiligheidsmes met bijna 8 cm uittrekbare meslengte en automatic blade retraction. Wanneer u op zoek
bent naar een risicoarm alternatief voor de conventionele
cutter met een vast mesje dan hebt u het gevonden. Meer
nog: een beveiliging verhindert dat het mesje zonder uw
tussenkomst uit de greep komt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 380001.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

170,5 x 20 x 34 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

78,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

92,4 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

70% van de ware grootte

ALLE MODELLEN

Grote snijdiepte
“Grote” is eigenlijk te weinig gezegd: de maximale
meslengte is 7,8 cm. Zo
kunt u met de SECUNORM
380 zonder moeite bijv.
vierlaags kartonnen dozen, goederen in zakken,
papierbanen en –rollen,
bouwschuim en platen van
Styropor veilig snijden.

74

Eenvoudige mesjeswissel
Gereedschap heeft u daarvoor niet nodig. In plaats
daarvan bevindt zich aan
het einde van de greep een
praktische meswisselknop
die u gewoon naar beneden drukt.

Ergonomische greep
Uit ervaring weten we dat
hoe ergonomischer de
greep is, des te gemakkelijk het snijden is. De
SECUNORM 380 overtuigt
dus ook door zijn vorm, de
aangename soft grip en de
groeven op de schuifknop.

Bijzonder stevig
De kern is in ieder opzicht
een bijzonder stevige en
slijtvaste metalen rail. De
greep bestaat uit hoogwaardige kunststof die u
niet zo snel in de steek
laat.

Voor rechts en links
Zowel links- als rechtshandigen zullen aan de
SECUNORM 380 plezier
beleven. Afhankelijk van de
voorkeur kunt u het mesje
180° draaien. Het oog aan
het einde zorgt ervoor dat
u uw SECUNORM 380 kunt
bevestigen.

BESTELNUMMER

SECUNORM 380 met STYROPOR MESJE NR. 79
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 380001.02

SECUNORM 380 met STYROPOR MESJE NR. 379
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 380005.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

STYROPOR MESJE NR. 79
0,50 mm, 109,5 mm lang,
10 in veiligheidsdispenser

NR. 79.66

STYROPOR MESJE NR. 179
0,50 mm, 109,5 mm lang, roestvrij,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 179.60

STYROPOR MESJE NR. 379
0,50 mm, 109,5 mm lang, kartelmesje,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 379.60

STYROPOR MESJE NR. 7940
0,50 mm, 71,2 mm lang,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 7940.60

STYROPOR MESJE NR. 17940
0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 17940.60
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SECUNORM 380
NR. 380005.02

Product
video

Onze wereldprimeur. Voor speciale eisen. Met gekarteld mesje.
Een lang mesje en toch veilig? Dat werd lang als een contradictie beschouwd. Tot nu. De SECUNORM 380 is wereldwijd het
eerste veiligheidsmes met bijna 8 cm uittrekbare meslengte en
automatic blade retraction. Wanneer u op zoek bent naar een
risicoarm alternatief voor de conventionele cutter met een vast
mesje dan hebt u het gevonden. Meer nog: dankzij het gekarteld styropormes snijdt de SECUNORM 380 moeiteloos door
speciaal materiaal zoals styropor en schuimstof.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 380005.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

170,5 x 20 x 34 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

79,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

94,5 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

70% van de ware grootte

ALLE MODELLEN

Grote snijdiepte
“Grote” is eigenlijk te weinig gezegd: de maximale
meslengte is 7,8 cm. Daarbij komt het gekartelde
styropormes, dat van de
SECUNORM 380 dé expert
maakt op het gebied van
het snijden in 4-laags karton, isolatieschuim, schuimstof en styroporplaten.
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Eenvoudige mesjeswissel
Gereedschap heeft u daarvoor niet nodig. In plaats
daarvan bevindt zich aan
het einde van de greep een
praktische meswisselknop
die u gewoon naar beneden drukt.

Ergonomische greep
Uit ervaring weten we dat
hoe ergonomischer de
greep is, des te gemakkelijk het snijden is. De
SECUNORM 380 overtuigt
dus ook door zijn vorm, de
aangename soft grip en de
groeven op de schuifknop.

Bijzonder stevig
De kern is in ieder opzicht
een bijzonder stevige en
slijtvaste metalen rail. De
greep bestaat uit hoogwaardige kunststof die u
niet zo snel in de steek
laat.

Voor rechts en links
Zowel links- als rechtshandigen zullen aan de
SECUNORM 380 plezier
beleven. Afhankelijk van de
voorkeur kunt u het mesje
180° draaien. Het oog aan
het einde zorgt ervoor dat
u uw SECUNORM 380 kunt
bevestigen.

BESTELNUMMER

SECUNORM 380 met STYROPOR MESJE NR. 379
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 380005.02

SECUNORM 380 met STYROPOR MESJE NR. 79
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 380001.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

STYROPOR MESJE NR. 379
0,50 mm, 109,5 mm lang, kartelmesje,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 379.60

STYROPOR MESJE NR. 79
0,50 mm, 109,5 mm lang,
10 in veiligheidsdispenser

NR. 79.66

STYROPOR MESJE NR. 179
0,50 mm, 109,5 mm lang, roestvrij,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 179.60

STYROPOR MESJE NR. 7940
0,50 mm, 71,2 mm lang,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 7940.60

STYROPOR MESJE NR. 17940
0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij,
10 in doorzichtige verpakking

NR. 17940.60
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SECUNORM MIZAR
NR. 125001.02

Product
video

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 125001.02
Toepassing

Technische kenmerken
C
S

Uw Squeeze-grip voor meer prestatie.
De comfortabele SECUNORM MIZAR is uw toegang tot de
wereld van onze „double-lock“ messen van hoge kwaliteit.
In plaats van een schuifknopbediening heeft de SECUNORM
MIZAR een squeeze-grip die het mesje vrijgeeft. Dankzij de
flinke snijdiepte geschikt voor het snijden van diverse materialen. En dankzij zijn perfecte grip geschikt voor uiteenlopende
toepassingen.

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

139 x 15,6 x 50,5 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

59,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

74,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

45°

Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u nu ook een
keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM MIZAR is dat
het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN

Ergonomisch gevormd
Rechtshandig? Linkshandig? Het maakt voor de
SECUNORM MIZAR niet uit.
De ergonomische doublelock grip past perfect in
elke hand. Snijden wordt
uitzonderlijk makkelijk
voor u, zelfs met hoge
frequentie.

Kunststof die tegen een
stootje kan
Glasvezel, om precies te
zijn. De gebruikte kunststof
is daarom van buitengewone kwaliteit en slijtvast. Dit
versterkt niet alleen de grip
maar bevordert eveneens
de duurzaamheid.

Het is eenvoudiger dan u
denkt
U heeft geen extra gereedschap nodig om het mesje
te vervangen. Gewoon
uw handen. En wel op de
volgende manier: schuif de
drie-in-één activator volledig terug, trek de hendel
eruit, vervang het mesje,
druk de hendel weer terug
en ga door met snijden!

Bescherming met toegevoegde waarde
De SECUNORM MIZAR driein-één activator is uniek. U
beschikt niet enkel over de
“lock and unlock” functie,
u kunt ook eenvoudig en
veilig mesjes verwisselen.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te
vervangen kunt u het omkeren. Dit verdubbelt het
gebruik van het mesje – en
spaart uw krachten. Uw
product zal weer als nieuw
snijden.

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 199
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 125001.02

TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5232.70

SECUNORM MIZAR met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

NR. 125002.02

TRAPEZIUM MESJE NR. 52
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 52.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5233.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 610
0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser

NR. 610.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 65232.70

KERAMISCH MESJE NR. 65232C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond
mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

NR. 1765232.25

TRAPEZIUM MESJE NR. 8852
0,63 mm, met TiN bekleed,
10 in dispenser

NR. 8852.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 852
0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
5 in papier

NR. 852.42

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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SECUNORM 175
NR. 175001.02

Product
video

Ongelooflijk veel comfort in deze klasse.
De SECUNORM 175 vult het gamma van onze geliefde kleine
kartonmessen op zijn eigen manier aan. Uniek is vooral de
doordachte en bijzonder gemakkelijke manier om van mesje
te veranderen. Daarbij komt zijn ergonomische greep, de aan
beiden zijden geribbelde schuifknop en het frisse ontwerp.
Dat de SECUNORM 175 bovendien een veelzijdig snijgereedschap is, dat naast karton ook zakken, folies of strapbanden
voor zijn rekening neemt, spreekt voor zichzelf.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 175001.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS

SECUNORM 175 met INDUSTRIE MESJE NR. 45
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

Ergonomische grip
Martor wil uw werk graag
vergemakkelijken d.m.v.
doordachte ergonomie.
Daarom is de greep zo
vormgegeven dat deze
plezierig in de hand ligt. De
groeven bevorderen uw
grip op de schuif.
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Eenvoudige mesjeswissel
De mesjeswissel hebben
we nogmaals geoptimaliseerd: u drukt met een
trekkende beweging de
meswisselknop naar beneden en het mesje ligt klaar
om te vervangen.

Tweezijdige schuifknop
De SECUNORM 175 is gebruikersvriendelijk in de
beste zin. Het mes is zowel
voor rechtshandigen als
voor linkshandigen geschikt.

Praktisch oog
Snijgereedschap als de
SECUNORM 175 past eigenlijk in elke tas. Om het nog
sneller bij de hand te hebben, kunt u ook een koord
door het oog trekken.

109,5 x 13,5 x 34 mm

Basismateriaal

Glasvezelversterkte
kunststof

Gewicht

31,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

36,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

45°

ALLE MODELLEN

Afmetingen (L x B x H)

BESTELNUMMER
NR. 175001.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 45
0,30 mm, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 45.60

INDUSTRIE MESJE NR. 145
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 145.60

4 maal te gebruiken mesje
Waarom u meer uit uw
mesje haalt? Omdat het
beschikt over twee snijkanten en vier scherpe randen.
Door te draaien en te keren
verviervoudigt u de gebruikstijd en snijdt weer als
nieuw.
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SECUNORM HANDY
NR. 445.02

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 445.02
Toepassing

Technische kenmerken

De klassieker in zakformaat.
Laat u niet misleiden door de compactheid van de
SECUNORM HANDY. „Handy“ betekent niet snoezig. Integendeel, de SECUNORM HANDY is een mes met pit en heeft alle
kwaliteiten voor de job. U zult de SECUNORM HANDY ervaren
als een zeer comfortabel en veelzijdig mes. Dankzij zijn handzaamheid en lichte gewicht is het mes perfect bruikbaar voor
vele snijwerkzaamheden met hoge frequentie.

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS

SECUNORM HANDY met INDUSTRIE MESJE NR. 45
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)
SECUNORM HANDY roestvrije houder en
INDUSTRIE MESJE NR. 45
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

2-zijdige schuifknop
Met de rechterhand? Met
de linkerhand? Het doet
er niet toe! De SECUNORM
HANDY is uitgerust met een
schuifknop die van beide
zijden te bedienen is. Iedereen kan er mee werken.
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Klein, maar robuust
Inderdaad, de SECUNORM
HANDY is een krachtig
instrument. Met het
kunststof binnenwerk en
de gelakte greep gaat u
met de SECUNORM HANDY
door dik en dun voor een
lange tijd!

Handig formaat
De SECUNORM HANDY past
in iedere broekzak. Gemakkelijk in het geval u het mes
niet gebruikt. U zult tijdens
het snijden plezier beleven
aan het lichte gewicht, de
handzaamheid en de goede grip op de schuifknop.

Zonder gereedschap
Mesjes vervangen is buitengewoon simpel. U heeft
geen gereedschap nodig.
Trek het kunststof binnenwerk uit de greep, vervang
het mesje en klaar is kees.

100 x 7,8 x 25,5 mm

Basismateriaal

Staal

Gewicht

35,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

37,8 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

45°

ALLE MODELLEN

Afmetingen (L x B x H)

BESTELNUMMER
NR. 445.02

NR. 444.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 45
0,30 mm, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 45.60

INDUSTRIE MESJE NR. 145
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 145.60

4 maal te gebruiken mesje
Waarom haalt u meer voordeel uit het mesje? Omdat
het 4 zeer scherpe kanten
heeft. Door iedere keer te
draaien verviervoudigt u de
standtijd en snijdt u altijd
als nieuw.
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SECUNORM SMARTCUT
NR. 110000.02

Product
video

Ja, een mes kan zo SMART zijn.
Wanneer u dit veiligheidsmes in de hand houdt, weet u direct
waarom het SMART wordt genoemd. Het is licht en de vorm
is SMART. Het feit dat het geschikt is voor bijna alle snijmaterialen is SMART. Zelfs de „automatic blade retraction“ is
SMART. Tot slot: de enorme populariteit van dit mesje voor
commerciële doeleinden is zeker SMART.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 110000.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen
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PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

110 x 12,5 x 25 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

17,2 g

Gewicht per VE (individuele doos)

21,3 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN
SECUNORM SMARTCUT
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

BESTELNUMMER
NR. 110000.02

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,63 mm.

Eén toepassing, twee
voordelen
De SECUNORM SMARTCUT is een wegwerpmes.
Voor u betekent dit geen
risico voor verwonding bij
het verwisselen van een
mesje. Het mesje kan ook
niet in het produktieproces
verdwijnen.
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Schuifknop aan beide
kanten
Met de rechterhand? Met
de linkerhand? Het doet
er niet toe! De SECUNORM
SMARTCUT is uitgerust met
een schuifknop die van
beide kanten te bedienen
is.U kunt zelf kiezen.

Licht en eenvoudig
Met slechts 17 gr. Is de
SECUNORM SMARTCUT
een echte lichtgewicht. Dit
draagt ook bij aan snel en
efficient snijden, zonder dat
handen en armen vermoeid raken.

Comfortabel gebruik
Het produkt ziet er niet
alleen handig uit. De klein,
ronde greep past comfortabel in uw hand. En er
is nog meer: om te voorkomen dat uw duim er af
glijdt heeft de schuifknop
groeven.

U kunt het niet kwijt raken
Hoewel de SECUNORM
SMARTCUT zeer compact
is – er is een oog voorzien
om het mes aan u of uw
werkplek te bevestigen.

SECUNORM SMARTCUT met rostvrije mesje
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

NR. 110100.02

Gemonteerd mesje
Dit roestvrije mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,63 mm.
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SECUNORM MULTISAFE
NR. 08152.02

Product
video

Simply Heavy Metal.
De van zink gemaakte SECUNORM MULTISAFE is een ware
evergreen die nu in een compleet nieuw jasje is gestoken.
Dankzij zijn stabiele, functionele ontwerp beschikt hij over
een enorm doorzettingsvermogen. Dankzij het lange mesje
kunt u vrijwel alle materialen snijden, of u kunt één van de
vele andere optionele mesjes gebruiken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 08152.02
Toepassing

Technische kenmerken

Video´s

De belangrijkste snijmaterialen
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PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B x H)

142 x 17 x 38,5 mm

Basismateriaal

Zink

Gewicht

150,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

163,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08

HOLSTER

NR. 9842.08

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

SECUNORM MULTISAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 NR. 08152.02
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

Robuust design
Zoals u kunt zien en voelen
is de SECUNORM MULTISAFE
extreem stabiel. En toch is
de SECUNORM MULTISAFE
flexibel, omdat u een groot
aantal verschillende mesjes
kunt gebruiken. Dit produkt
is geschikt voor vele snijwerkzaamheden, behalve
voor krachtig snijden.

Van solide metaal
De SECUNORM MULTISAFE
lijkt uit één stuk gegoten
te zijn. Om meer precies te
zijn, gegoten uit zink. Voor
bepaalde industrieën, bijv.
de voedingsindustrie, is
het produkt ook ongelakt
verkrijgbaar.

Schuif aan bovenzijde
Met de rechter- of de linkerhand? Links én rechts is
het antwoord! De metalen
schuifknop bevindt zich aan
de bovenzijde van de greep
en kan zo eenvoudig met
de duim worden bediend.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te
vervangen kunt u dit omkeren. Dit verdubbelt het
gebruik van het mesje en
reduceert het verbruik. Uw
SECUNORM MULTISAFE zal
weer als nieuw snijden.

Oog om te bevestigen
Bij de klassieker SECUNORM
MULTISAFE bent u al lang
gewend aan een oogje,
waarmee u uw mes heel
eenvoudig en veilig kunt
bevestigen.

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

TRAPEZIUM MESJE NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5232.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser

NR. 5233.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 65232.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 610
0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser

NR. 610.70

TRAPEZIUM MESJE NR. 54045
0,45 mm, carbon steel, 5 in papier

NR. 54045.42

HAAK MESJE NR. 56
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 56.70

HAAK MESJE NR. 5634
0,63 mm, afgerond mespunt,
10 in dispenser

NR. 5634.70

HAAK MESJE NR. 63
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 63.70

HAAK MESJE NR. 60
0,63 mm, 10 in dispenser

NR. 60.70

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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Onze snijgereedschappen zijn niet alleen in
het dagelijkse leven onmisbaar, maar ook in
niet alledaagse situaties. Bijvoorbeeld bij verkeersongevallen: onze SOS-messen met veilig
verborgen mesje helpen hier bij het doorsnijden van veiligheidsgordels en bij het losmaken
van kledingstukken.

SOS-MESSEN



SECUMAX SALVEX SOS
NR. 538.02

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 538.02
Toepassing

Technische kenmerken

Eerstehulpmes en hamer in één.
Bij een ongeval dient u kalm en snel te reageren. Een intuïtief bruikbaar eerstehulpmes met verschillende toepassingen
kan levens redden. Om de gewonde te redden kunt u met de
SECUMAX SALVEX SOS eerst de autoruit inslaan om vervolgens
autogordel en kledij open te snijden. Hulp kunnen verlenen
geeft een goed gevoel!

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle snijmaterialen vanaf pagina 117

PRODUCTDETAILS
Afmetingen (L x B X H)

187 x 24 x 77 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

140,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

215,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

VERZAMELDOOS

NR. 9810.08

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS

NR. 9845.06

SAFEBOX

NR. 108000.00

›› meer informatie vanaf pagina 107

90% van de ware grootte

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

SECUMAX SALVEX SOS met INDUSTRIE MESJE NR. 37040 NR. 538.02
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

Uitzonderlijk robuust
De SECUMAX SALVEX SOS
is gemaakt uit robuust
kunststof en bijgevolg zeer
robuust en uitermate geschikt voor de job. U kunt
er steeds op rekenen in
geval van nood.
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Hamer inbegrepen
Uw eerste-hulp veiligheidsmes wijkt zelfs niet voor
veiligheidsglas? Gebruik de
geïntegreerde, van gehard
staal gemaakte hamer om
autoruiten in te slaan.

4 maal te gebruiken mesje
Aangezien het mes 4
scherpe kanten heeft kunt
u het verschillende malen
omdraaien. Op deze manier
beschikt u steeds over een
constant perfect functionerend mes in geval van
nood.

Voor rechts- en linkshandigen
Er zijn situaties waarin elke
seconde telt. Net daarom
is de SECUMAX SALVEX SOS
altijd klaar voor gebruik. Hij
past meteen in elke hand.

Bevestigingsoog en houder
Het is niet enkel belangrijk
dat u uw SECUMAX SALVEX
SOS bij zich heeft, het is
even belangrijk dat u hem
snel terug vindt. Daarom is
dit eerste-hulp mes voorzien van een bevestigingsoog en een houder voor de
wagen.

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

INDUSTRIE MESJE NR. 37040
NR. 37040.60
0,40 mm, met breed snijvlak, 10 in doorzichtige verpakking
INDUSTRIE MESJE NR. 37030
0,30 mm, 10 in magazijn

NR. 37030.50

INDUSTRIE MESJE NR. 36030
0,30 mm, 10 in magazijn

NR. 36030.50

INDUSTRIE MESJE NR. 13730
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 13730.60

INDUSTRIE MESJE NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
100 mesjes (apart in papier)

NR. 83730.31

INDUSTRIE MESJE NR. 83630
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed,
500 mesjes (apart in papier)

NR. 83630.35

›› alle mesjes vanaf pagina 120
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SECUMAX SOS-CUTTER
NR. 537.00

PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 537.00
Toepassing

Technische kenmerken

Paraat in geval van nood.
Veiligheidsgordels zijn van levensbelang. Ze kunnen echter
voor hinder zorgen bij het redden van verkeersslachtoffers.
Voor deze omstandigheden biedt de SECUMAX SOS-CUTTER
de perfecte oplossing. Als dokter, verpleger of voorbijganger
kunt u zonder probleem veiligheidsgordels doorsnijden wanneer nodig. Met dit veiligheidsmes snijdt u tevens kledij in
geval van nood.

De belangrijkste snijmaterialen
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PRODUCTDETAILS

ALLE MODELLEN
SECUMAX SOS-CUTTER
1 op kaart (zelfbediening) (10 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B X H)

124 x 8,5 x 43,5 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

27,5 g

Gewicht per VE (1 op kaart)

38,6 g

BESTELNUMMER
NR. 537.00

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Handige vorm
U kunt zeer overtuigend
snijden met de Secumax
SOS-Cutter als u een vinger
door de opening brengt.
Aan de andere kant kan
u ook zeer comfortabel
snijden dankzij het platte
design en de afgeronde
hoeken.
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Praktisch bevestigingsoog
De Secumax SOS-cutter
maakt evenzeer deel uit
van uw auto als uw EHBOkit. Uw veiligheidsmes kan
vastgemaakt worden met
het bevestigingsoog.

Perfecte plaats
U kunt het veiligheidsmes
bevestigen met de geïntegreerde velcrostrip. U kunt
dit bijvoorbeeld aan het
dashboard doen opdat het
mes meteen vindbaar is in
geval van nood.
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Toebehoren is datgene wat erbij hoort. In de
beste zin. Want onze toebehoren zorgen er
bijvoorbeeld voor dat u uw snijgereedschap
veilig bewaart of uw gebruikte mesjes optimaal kunt afvoeren.

TOEBEHOREN



GORDELTASJE L MET CLIP
NR. 9922.08

GORDELTASJE M MET CLIP
NR. 9921.08

Toepassing

Altijd alles bij de hand: GORDELTASJE L.
Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens
niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS L is er plaats voor
alle grotere MARTOR-messen en voor onze veiligheidsscharen. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de buitenkant kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een
extra mes, een pen of een verpakking met mesjes in te stoppen. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap
veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.

Altijd alles bij de hand: GORDELTASJE M.
Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige
GORDELTAS M is er plaats voor alle middelgrote
MARTOR-messen en voor onze veiligheidsscharen. Meer nog: de extra vakken in de tas
en aan de buitenkant kunt u flexibel gebruiken
door hier bijvoorbeeld nog een extra mes, een
pen of een verpakking met mesjes in te steken.
PRODUCTDETAILS NR. 9921.08
Toepassing

Afmetingen (L x B x H)

215 x 60 x 28 mm

Basismateriaal

Nylon

Gewicht

65,0 g

Gewicht per VE (los)

65,0 g

25% van de ware grootte

GORDELTASJE S MET CLIP
NR. 9920.08

Altijd alles bij de hand: GORDELTASJE S.
Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige
GORDELTAS S is er plaats voor alle compacte
MARTOR-messen en voor onze veiligheidsscharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel
gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een pen of
een verpakking met mesjes in te steken.

PRODUCTDETAILS NR. 9922.08

PRODUCTDETAILS NR. 9920.08

Afmetingen (L x B x H)

215 x 68 x 40 mm

Basismateriaal

Afmetingen (L x B x H)

215 x 53 x 23 mm

Nylon

Basismateriaal

Nylon

Gewicht

76,0 g

Gewicht

58,0 g

Gewicht per VE (los)

76,0 g

Gewicht per VE (los)

58,0 g

47% van de ware grootte

Geteste veiligheid
Aan onze snijgereedschappen stellen u en wij de
hoogste eisen. Waarom dat
ook niet bij de accessoires
doen? Onze GORDELTASSEN
werden daarom getest
op schadelijke stoffen en
stabiliteit en kregen het
predicaat ‘zeer goed’.
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Toepassing

25% van de ware grootte

Past het? Past precies
Onze GORDELTASSEN S, M
en L zijn zorgvuldig afgestemd op onze messen en
dat niet alleen! Zo hebt u
afhankelijk van de omvang
van de tas de mogelijkheid
om te combineren: mes/
pen, mes/schaar, mes/mes,
mes/pen/schaar enz.

Klein ruimtewonder
U zult steeds weer nieuwe opbergmogelijkheden
ontdekken in uw GORDELTAS. Een vak hier, een gleuf
daar, maar daarbij zo exact
passend dat de inhoud zo
vast als nodig en zo flexibel als mogelijk gehouden
wordt.

Op twee manieren te
bevestigen
U hebt de keuze tussen
clip en klittenband om uw
gordeltas veilig te bevestigen. De klittenbandsluiting
is aan te bevelen voor uw
riem, de clip ook voor veel
andere stukken kleding, bijvoorbeeld uw broekzakken.

Stevig materiaal
De GORDELTAS maakt
deel uit van uw dagelijks
werkleven. Dus moeten
ze ook tegen een stootje
kunnen. Garant daarvoor
staat duurzaam, op 40°C
wasbaar nylon, dat samengehouden wordt door
dubbele naden, zelfs bij
permanente belasting.

Inhoudsvoorstel:
GORDELTASJE L MET CLIP
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Inhoudsvoorstel:
GORDELTASJE M MET CLIP
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Inhoudsvoorstel:
GORDELTASJE S MET CLIP
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363
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HOLSTER
NR. 9843.08

Kunststof holster groot.
Uw snijgereedschap kan perfect weggeborgen
worden in de kunststof holster. U kunt het
vastmaken aan uw broeksriem, met de clip
aan de “duimstokzak” of als meetstation op uw
werkplek neerzetten. De grote zwarte holster is
geschikt voor bijv. de SECUPRO MAXISAFE.

SAFEBOX
NR. 108000.00

Veilig opbergen!
De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met
zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen
niet enkel om mesjes in te brengen maar ook
om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

PRODUCTDETAILS NR. 9843.08
Toepassing

PRODUCTDETAILS NR. 108000.00

Afmetingen (L x B x H)

109 x 50 x 44 mm

Basismateriaal

Toepassing

Afmetingen (L x B x H)

94 x 18 x 42 mm

Kunststof

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

28,6 g

Gewicht

33,6 g

Gewicht per VE (los)

28,6 g

Gewicht per VE (op kaart)

43,7 g

50% van de ware grootte

50% van de ware grootte

VERZAMELDOOS
NR. 9810.08

HOLSTER
NR. 9842.08

Kunststof holster klein.
Nog een plaats waar u uw snijgereedschap snel
kunt terugvinden is de kleine blauwe kunststof
holster. Op dezelfde wijze te gebruiken als de
grotere versie. De kleine blauwe holster is optimaal geschikt voor bijv. de SECUNORM 500 of
SECUNORM 300.

Voor het weggooien van uw mesjes.
U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de
inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte
mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld
is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De
VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend
worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u
daarna op een veilige manier met het restafval
weggooien.
PRODUCTDETAILS NR. 9810.08
Toepassing

Afmetingen (L x B x H)

107 x 105 x 210 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

260,0 g

Gewicht per VE (los)

260,0 g

25% van de ware grootte

PRODUCTDETAILS NR. 9842.08
Toepassing

Afmetingen (L x B x H)

104 x 33 x 40 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

24,0 g

Gewicht per VE (los)

24,0 g

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS
NR. 9845.06

Maakt de VERZAMELDOOS toegankelijk voor
iedereen.
Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de
VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische
houder. Maak gebruik van de bijgeleverde
klemmen, schroeven en bouten om hem vast
te maken aan buizen of pijpen.

50% van de ware grootte

PRODUCTDETAILS NR. 9845.06
Toepassing

Afmetingen (L x B x H)

94 x 51 x 94 mm

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

123,0 g

Gewicht per VE (individuele doos)

178,0 g

45% van de ware grootte
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SNIJMAT
NR. 3001.06

SNIJMAT
NR. 3005.06

Toepassing

Snijmat met zelfherstellend vermogen. 620 x 870 mm.
Snijden zonder de ondergrond te beschadigen? Geen probleem.
Bij papier, karton, folie etc. kunt u er het beste een hoogwaardige snijmat van MARTOR onder leggen. Deze bestaat uit drie
lagen: een vaste kern en twee resistente buitenoppervlakken.
Zo zijn zelfs diepe sneden naderhand niet meer zichtbaar. De
snijmat blijft altijd glad, zodat u weer netjes kunt werken. Ook
handig is het opgedrukte raster in cm en inch.

Toepassing

Snijmat met zelfherstellend vermogen. 148 x 210 mm.
Snijden zonder de ondergrond te beschadigen? Geen probleem.
Bij papier, karton, folie etc. kunt u er het beste een hoogwaardige snijmat van MARTOR onder leggen. Deze bestaat uit drie
lagen: een vaste kern en twee resistente buitenoppervlakken.
Zo zijn zelfs diepe sneden naderhand niet meer zichtbaar. De
snijmat blijft altijd glad, zodat u weer netjes kunt werken. Ook
handig is de opgedrukte uitleg over de veiligheidstechnieken
van MARTOR.

PRODUCTDETAILS NR. 3001.06
Afmetingen (L x B x H)

870 x 620 x 3 mm

Afmetingen (L x B x H)

210 x 148 x 3 mm

Basismateriaal

Kunststof

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

2200,0 g

Gewicht

120,0 g

Gewicht per VE (plastic zakje)

2200,0 g

Gewicht per VE (1 in plastic zakje)

120,0 g

ALLE MODELLEN

10% van de ware grootte

Zelfherstellend
De MARTOR-snijmatten beschikken over een zelfherstellend oppervlak. Ze zijn
zelfs bestand tegen sneden
met de meest scherpe
MARTOR-mesjes onder de
hoogste druk. Daarna zien
ze er weer als nieuw uit.
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Met opgedrukt raster
Het opgedrukte raster
helpt u om exact te snijden. Meer zelfs: de voorkant is van een cm-raster
voorzien, de achterkant
van een inch-raster. Zo
kunt u zelf kiezen wat u
nodig hebt.

Ruime keuze
De MARTOR-snijmatten
zijn verkrijgbaar in vijf
formaten, van zeer groot
tot zeer klein. Afhankelijk
van de toepassing en de
werkomgeving vindt u
bij MARTOR dus altijd het
juiste formaat.

PRODUCTDETAILS NR. 3005.06

BESTELNUMMER

SNIJMAT 620 x 870 mm
1 in plastic zakje

NR. 3001.06

SNIJMAT 440 x 620 mm
1 in plastic zakje

NR. 3002.06

SNIJMAT 320 x 440 mm
1 in plastic zakje

NR. 3003.06

SNIJMAT 230 x 320 mm
1 in plastic zakje

NR. 3004.06

40% van de ware grootte

Zelfherstellend
De MARTOR-snijmatten beschikken over een zelfherstellend oppervlak. Ze zijn
zelfs bestand tegen sneden
met de meest scherpe
MARTOR-mesjes onder de
hoogste druk. Daarna zien
ze er weer als nieuw uit.

Met veiligheidstechnieken
Wie wil weten wat het
verschil is tussen de drie
veiligheidstechnieken van
MARTOR, hoeft slechts een
blik te werpen op de kleine
snijmat. De voorkant is in
het Duits en Engels, de
achterkant in het Frans en
Spaans.

Ruime keuze
De MARTOR-snijmatten
zijn verkrijgbaar in vijf
formaten, van zeer groot
tot zeer klein. Afhankelijk
van de toepassing en de
werkomgeving vindt u
bij MARTOR dus altijd het
juiste formaat.
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PRESENTATION FOLDER PPE LARGE
NR. 900958.08

15 Snijgereedschappen. Overtuigend presenteren.
Met behulp van onze MARTOR PRESENTATION
KIT kunt u onze snijgereedschappen veilig vervoeren en op een gepaste manier laten zien. In
onze PRESENTATION FOLDER PPE LARGE hebt u
15 hoogwaardige veiligheidsmessen en -scharen
evenals diverse MARTOR-media en -hulpmiddelen altijd bij de hand.

VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
EASYSAFE
NR. 9890.74

PRODUCTDETAILS NR. 900958.08
Afmetingen (L x B x H)

335 x 267 x 60 mm

Basismateriaal

PRODUCTDETAILS NR. 9890.74
Toepassing

Afmetingen (L x B x H)

31 x 9,8 x 14,5 mm

Nylon

Basismateriaal

Kunststof

Gewicht

2610,0 g

Gewicht

1,0 g

Gewicht per VE (los)

2610,0 g

Gewicht per VE (5 in plastic zakje)

6,2 g

20% van de ware grootte

PRESENTATION FOLDER PPE SMALL
NR. 900957.08

Om uw SECUMAX EASYSAFE af te sluiten
U kunt de SECUMAX EASYSAFE afsluiten met
de veiligheidsschroefsleutel. Dit heeft geen
enkele invloed op de snijprestaties, wel op de
mesjeswissel. Enkel bevoegde medewerkers
kunnen met deze sleutel mesjes verwisselen.
Een bijkomend veiligheidsaspect in gevoelige
omgevingen.

200% van de ware grootte

13 Snijgereedschappen. Overtuigend presenteren.
Met behulp van onze MARTOR PRESENTATION
KIT kunt u onze snijgereedschappen veilig vervoeren en op een gepaste manier laten zien. In
onze PRESENTATION FOLDER PPE SMALL hebt u
13 hoogwaardige veiligheidsmessen en -scharen
evenals diverse MARTOR-media en -werkmiddelen altijd bij de hand.

PRODUCTDETAILS NR. 900957.08
Afmetingen (L x B x H)

335 x 267 x 50 mm

Basismateriaal

Nylon

Gewicht

2450,0 g

Gewicht per VE (los)

2450,0 g

MDP-TESTKAARTENSET
NR. 9910.09

Simuleer vreemde objecten. Verhoog de veiligheid.
Er zijn 5 kaarten met verschillende kunststof
balletjes in de MDP-TESTKAARTENSET van
2,5 mm tot 8 mm groot. Met de „Visiting Card“
kunt u de betrouwbaarheid van uw metaaldetectoren testen.

20% van de ware grootte

PRESENTATION FOLDER EMPTY
NR. 900949.08

Flexibel vullen. Overtuigend presenteren.
Met behulp van onze MARTOR PRESENTATION
KIT kunt u onze snijgereedschappen veilig vervoeren en op een overtuigende manier laten
zien. Onze PRESENTATION FOLDER EMPTY vult
u helemaal zoals u dat zelf wilt, bijvoorbeeld
met onze hoogwaardige veiligheidsmessen en
-scharen evenals met diverse MARTOR-media
en -hulpmiddelen.

PRODUCTDETAILS NR. 9910.09

70% van de ware grootte

Afmetingen (L x B x H)

101 x 68 x 0,5 mm

Basismateriaal

Metaaldetecteerbare
kunststof

Gewicht

3,0 g

Gewicht per VE (5 in plastic zakje)

15,0 g

PRODUCTDETAILS NR. 900949.08
Afmetingen (L x B x H)

335 x 267 x 17 mm

Basismateriaal

Nylon

Gewicht

495,0 g

Gewicht per VE (los)

495,0 g

20% van de ware grootte

114

115

MATRIX VOOR SNIJMATERIALEN
De indeling van de snijmaterialen is gebaseerd op onze jarenlange ervaring, die wij ter plaatse
bij onze klanten en in ontelbaar veel snijtests opgedaan hebben. Toch biedt een dergelijke
matrix niet meer dan een oriëntatie.
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Sticker, etiket

PVC

Vilt

Niet geweven stoffen

Envelop

Rubber

Leder

Veiligheidsgordel

Tapijt

Gelamineerde folie

Gecoate folie

Textil

Folie- en papierbanen

Schuim, Styropor

Garen, koord

Kunststof strapbanden

Plakband

Rolmateriaal schoonsnijden

Wikkel-, stretch-, krimpfolie

Goederen in zakken

Kar ton: tot 4-laags

Kar ton: 3-laags

Kar ton: 2-laags

Kar ton: 1-laags

Controleer daarom altijd of het aanbevolen veiligheidsmes bij uw individuele eisen en de omstandigheden ter plaatse past. Natuurlijk adviseert MARTOR u hierbij graag.

SNIJDIEPTE

SECUMAX

NUMMER

SECUMAX 320

320001

4

SECUMAX 350

350001

6

SECUMAX 150

150001

6

SECUMAX 145

145001

4

SECUMAX
EASYSAFE

121001

7

SECUMAX
OPTICUT

437

7

SECUMAX
OPTICUT

436

7

SECUMAX
SNITTY

43037

2

SECUMAX
MOBILEX

45137

2-10

SECUMAX
COUPPY

43136

3

SECUMAX
POLYCUT

085000

3

SECUMAX
PLASTICUT

000469

4

SECUMAX
CARDYCUT

007469

2

SECUMAX
CARDYCUT

005469

2

SECUMAX
TRENNEX

062000

3

SECUMAX
VISICUT

000470

3
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NUMMER

SECUMAX 565

565001

-

SECUNORM 500

50000110

17

SECUMAX 564

564001

-

SECUNORM 500

50000210

9

SECUMAX 363

363001

SECUNORM 500

50000310

5

SECUNORM 300

30000110

17

SECUNORM 525

52500410

21

SNIJDIEPTE

NUMMER

SOS-MESSEN

NUMMER

SECUMAX
SOS-CUTTER

537

3

SECUNORM 540

54000410

36

SECUMAX
SALVEX SOS

538

6

SECUNORM 380

380001

73

SECUNORM 380

380005

73

SECUNORM
MIZAR

125001

15

SECUNORM 175

175001

10

SECUNORM
HANDY

445

9

SNIJDIEPTE

SECUPRO

NUMMER

SECUPRO 625

625001

21

SECUNORM
SMARTCUT

110000

12

SECUPRO
MARTEGO

122001

9

SECUNORM
MULTISAFE

08152

22

SECUPRO
MERAK

124001

9

SECUPRO
MEGASAFE

116006

17

SECUPRO
MAXISAFE

10130610

SECUPRO
MAXISAFE

10150610

MDP-MESSER
16

16

NUMMER

Sticker, etiket

PVC

Vilt

Niet geweven stoffen

Envelop

Rubber

Leder

Veiligheidsgordel

Tapijt

Gelamineerde folie

Gecoate folie

Textil

Folie- en papierbanen

Schuim, Styropor

Garen, koord

Kunststof strapbanden

Plakband

Rolmateriaal schoonsnijden

Wikkel-, stretch-, krimpfolie

Goederen in zakken

Kar ton: tot 4-laags

Kar ton: 3-laags

SNIJDIEPTE

SECUMAX

-

SECUNORM

Kar ton: 2-laags

Sticker, etiket

PVC

Vilt

Niet geweven stoffen

Envelop

Rubber

Leder

Veiligheidsgordel

Tapijt

Gelamineerde folie

Gecoate folie

Textil

Folie- en papierbanen

Schuim, Styropor

Garen, koord

Kunststof strapbanden

Plakband

Rolmateriaal schoonsnijden

Wikkel-, stretch-, krimpfolie

Goederen in zakken

Kar ton: tot 4-laags

Kar ton: 3-laags

Kar ton: 2-laags

Kar ton: 1-laags
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SNIJDIEPTE

Kar ton: 1-laags

MATRIX VOOR SNIJMATERIALEN

MATRIX VOOR SNIJMATERIALEN

SNIJDIEPTE

SECUMAX 320
MDP

32000771

4

SECUMAX 145
MDP

145007

4

SECUMAX
POLYCUT MDP

085007

3

SECUMAX RINGMES MDP

307

6

SECUNORM
PROFI25 MDP

120700

21

SECUNORM
HANDY MDP

447

9

SECUNORM
SMARTCUT MDP

110700

12

119

120
GEMONTEERD

roestvrij, 0,15 mm
0,10 mm
0,13 mm
0,15 mm
0,20 mm
0,30 mm
roestvrij, TiN, 0,15 mm
roestvrij, TiN, 0,30 mm

0,30 mm

36010
36013
36015
36020
36030
83615
83630

3550

SECUMAX
NUMMER
SECUPRO
NUMMER

SECUMAX
320
32000110
SECUPRO
625
625001

SECUMAX
320 MDP
32000771
SECUPRO
MARTEGO
122001

SECUMAX
350
350001
SECUPRO
MERAK
124001

SECUMAX
EASYSAFE
121001
SECUPRO
MEGASAFE
116006

SECUMAX
OPTICUT
436
SECUPRO
MAXISAFE
10130610

SECUMAX
OPTICUT
437
SECUPRO
MAXISAFE
10150610

SECUMAX
SNITTY
43037

SECUMAX
MOBILEX
45137

SECUMAX
COUPPY
43136

SECUMAX
SALVEX
538

OPTIONAL

met breed snijvlak,
roestvrij

met breed snijvlak,
afgerond mespunt,
0,63 mm
Keramik, met breed
snijvlak, afgerond
mespunt, 0,65 mm

199

60099

60099C

GEMONTEERD
OPTIONAL

0,40 mm
roestvrij, 0,40 mm
Keramik, met breed
snijvlak, 0,50 mm

afgerond mespunt

92
192
92C

60092

0,30 mm

0,40 mm

0,63 mm

0,63 mm

MATRIX MESJES
SECUPRO

98

met breed snijvlak

99

83715

13615

0,20 mm

37020

roestvrij, TiN, 0,30 mm

0,10 mm

37010

83730

roestvrij, 0,30 mm

13730

0,30 mm

Keramik, met breed
snijvlak, 0,50 mm

92C

met breed snijvlak,
0,40 mm
roestvrij, 0,15 mm

met breed snijvlak,
roestvrij, 0,40 mm

192043

37040

met breed snijvlak,
0,40 mm
92043

37030

roestvrij

45
145

MATRIX MESJES
SECUMAX

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje
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SECUNORM

0,50 mm
gekarteld
379

0,50 mm
rostfrei
79

179

0,50 mm
rostfrei
7940

17940

0,30 mm
45

60

63

NUMMER

NUMMER

SECUNORM 500 50000110

50000110

SECUNORM 500

SECUNORM 500 50000210

50000210

SECUNORM 500

SECUNORM 500 50000310

50000310

SECUNORM 500

SECUNORM 300

30000110

30000110

SECUNORM 300

SECUNORM 525

52500410

52500410

SECUNORM 525

SECUNORM
PROFI25 MDP

120700

SECUNORM 540

54000410

SECUNORM 380

120700

SECUNORM

SECUNORM
PROFI25 MDP

54000410

SECUNORM 540

380001

380001

SECUNORM 380

SECUNORM 380

380005

380005

SECUNORM 380

SECUNORM
MIZAR

125001

125001

SECUNORM
MIZAR

SECUNORM
175

175001

175001

SECUNORM
175

SECUNORM
HANDY

445

445

SECUNORM
HANDY

SECUNORM
HANDY MDP

447

447

SECUNORM
HANDY MDP

SECUNORM
MULTISAFE

08152

08152

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje
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145

roestvrij

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm
58

98

„Tekli“

0.63 mm

0,63 mm
afgerond mespunt
5634

0,63 mm
Wolfram
57

55

„Tekli“
58065

0,63 mm
0,50 mm
56

58050

0,63 mm
61

Keramiek, met breed
snijvlak, afgerond
mespunt, 0,65 mm
60099C

54

met breed snijvlak,
afgerond mespunt,
0,63 mm
60099

0,63 mm
met breed snijvlak

met breed snijvlak,
roestvrij

99

Keramiek, met breed
snijvlak, afgerond
mespunt, 0,65 mm
65232C

199

met breed snijvlak,
afgerond mespunt,
0,63 mm
65232

0,63 mm
met breed snijvlak
5132

51

0,45 mm
54045

52

5232

54065

enkel snijvlak

met breed snijvlak

5233

610

85233

TiN

met breed snijvlak,
TiN
enkel snijvlak,
TiN
roestvrij

8852

85232

852

roestvrij, TiN

0,63 mm

MATRIX MESJES
SECUNORM

SECUNORM
MULTISAFE

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje

GEMONTEERD

OPTIONAL

GEMONTEERD

OPTIONAL
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ONZE HOMEPAGE.
NU MET NIEUWE DIENSTEN.
Bij het zoeken naar het beste product gaat niets boven persoonlijk advies. Dit is een van
onze sterke punten. Toch willen we in de toekomst ook op andere gebieden zo volledig mogelijk aan uw wensen voldoen, bijvoorbeeld op www.martor.com. Onze homepage kreeg niet
alleen een nieuwe vormgeving, maar er is bijvoorbeeld ook een productfilter die u een nog
beter overzicht van onze snij-oplossingen geeft.

Alles filteren
Welk materiaal wilt u snijden? En welke technische kenmerken moet uw veiligheidsmes hebben? Via deze twee filterfuncties komt u snel
en gemakkelijk tot een selectie van passende
producten. U kunt bijvoorbeeld via onze nieuwe
dealerzoekfunctie een geschikte leverancier
vinden.

WWW.MARTOR.COM

Alles vergelijken
In ons assortiment zijn er messen die zonder
twijfel erg op elkaar lijken. Daarom is een tweede blik de moeite waard. Via de productvergelijking kunt u maximaal drie snij-gereedschappen
selecteren en naast elkaar zetten. Zo ontdekt u
precies die productdetails die u erbij helpen het
voor u passende snijgereedschap te vinden.

124

125

ONZE BIJKOMENDE SERVICEMEDIA:
VEILIGHEIDSPOSTERS, TRAININGSVIDEO’S ENZ.

Deze en andere servicemedia kunt u rechtstreeks bij ons opvragen, het beste via ons servicenummer. Of ga naar onze homepage waar u ze kunt downloaden. Vooral onze scholingsmaterialen, zoals de productspecifieke veiligheidsposters en trainingsvideo’s, helpen de gebruiker
onze veiligheidsmessen veilig en efficiënt te gebruiken.

SECUNORM 500
PROFI DURCH UND DURCH. ABER KOMPLETT NEU GEDACHT.
TECHNISCHES DAT
DA ENBLATT
A
ATT

NEU

Sicherheitstechnik

SECUMAX 350
350001
Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit
Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht

SICHERHEITSPOSTER
ZUM SICHEREN GEBRAUCH IHRES SCHNEIDWERKZEUGS
SECUMAX 320

offen, sondern ist von Mensch und Ware
abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

ANWENDUNG
45°

Klebebandritzer
mit zwei unterschiedlichen
Ritztiefen

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren
Klingenwechsel

Ergonomischer Griff
inkl. Soft-Grip
für den perfekten Halt

Mit der Messernase gelangen Sie ins Schneid- Beim Schneiden von Folien- und Papierbahmaterial. Sie können sie auch als Führung
nen darauf achten, dass das Schneidmaterial
beim Schneiden nutzen.
unter Spannung steht.

Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie am
besten diagonal (im 45°-Winkel).

Um den Klebebandritzer zu verwenden, drehen Sie das Schneidwerkzeug um 180 Grad.

Zuletzt Klingenabdeckung wieder zuklappen
und Klingenhalterung in den Griff zurückbefördern. Klingenwechselknopf hörbar einrasten lassen.

KLINGENWECHSEL

4-fach nutzbare
Klinge
für eine längere
Einsatzzeit

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Personenund Warenschutz

SECUMAX 350 – MEHR SPASS BEI DER ARBEIT? PROBIEREN SIE ES.
Bestellnummer 350001.02

Ausgeprägte Nase
zum Einführen ins
Schneidmaterial

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert,
befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen.
Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das
Tragen von Handschuhen.

Klingenhalterung mithilfe des Klingenwechselknopfs vollständig aus dem Griff herausziehen.

Klingenabdeckung mit dem Daumen am
Klingensymbol aufklappen und die Klinge
seitlich herausnehmen. Klinge wenden oder
wechseln.

Danach die Klinge links an der Kante ausrichten und exakt auf den Nocken zurücklegen

PERSONENSCHUTZ

WARENSCHUTZ

ENTSORGUNG

Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein
Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverletzungen.

Auch kommt die verdeckt liegende Klinge
nicht mit Ihrer Ware in Berührung.

Die gebrauchte Klinge entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

Veiligheidsposters
De veiligheidsposter is een kruising tussen een korte beschrijving
en een gebruiksaanwijzing. Grote
afbeeldingen en korte teksten tonen het optimale gebruik van onze
veiligheidsmessen – en ondersteunen op die manier niet alleen de
gebruiker, maar ook de werknemer
die toezicht moet houden op de
bedrijfsveiligheid. De posters hangen het best op plaatsen waar het
van belang is: in het magazijn, de
goederenontvangst, productie enz.

126

Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und
höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben
ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen
Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm

alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt
es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass
Sie es nur ungern wieder weglegen.

Wenn die SAFEBOX voll ist, entleeren Sie sie
in die SAMMELBOX.

Technisches Datenblatt > SECUMAX 350

10.2018 - Printed in Germany - Technische Änderungen vorbehalten.
* Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!

Messenoverzicht
Ieder MARTOR-messenoverzicht
is uniek, omdat wij het – in samenspraak met de betreffende
veiligheidsexperts, bedrijfsleiders
etc. – individueel voor een bedrijf
maken. Het overzicht toont en beschrijft het snijgereedschap dat op
dit moment gebruikt wordt. Tegelijkertijd dient het ook als gebruiksaanwijzing voor de gebruiker. In
het overzicht is namelijk duidelijk
beschreven welke MARTOR-messen op welk gebied en voor welk
doeleinde te gebruiken zijn. Ook
dat bevordert de veiligheid en
efficiëntie op het werk.

Stand 26.09.2013

Seite 1/04

Technisch specificatieblad
Hoe lang en hoe breed is het veiligheidsmes? Welke technische
kenmerken heeft het? Welke
certificaten heeft het wanneer
gekregen? Het technische specificatieblad beantwoordt deze en
vele andere vragen.

Productflyer
Onze belangrijkste snijgereedschappen krijgen hun eigen
medium: de productflyer. Daarin
vindt u in gedetailleerde vorm
alles wat er te weten valt over dat
bepaalde veiligheidsmes. Net als
in de catalogus zijn ook hier de
producten op ware grootte afgebeeld zodat u ze zich beter kunt
voorstellen.

Video’s
In onze reële trainingsvideo’s kunt
u met de gebruiker meekijken over
zijn schouder en kunt u precies zien
wat hij doet. Zo leert u stap voor
stap hoe u bepaalde materialen
het beste snijdt, hoe u het mesje
wisselt, hoe u het veiligheidsmes
schoonmaakt etc.Onze geanimeerde productvideo’s geven een snel
overzicht van de eigenschappen
en voordelen van snijgereedschap
van MARTOR. Ideaal om met uw
mes bekend te raken, maar ook als
compacte verkoopondersteuning
voor onze distributiepartners.
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NEEM CONTACT MET ONS OP.
EN ALLES DRAAIT OM
UW BEHOEFTEN.

@

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons
servicenummer.

One face to the customer
Bij MARTOR krijgt u een persoonlijke Customer
Service-contactpersoon toegewezen. Of hij nu
enkel uw order opneemt of u uitvoerig advies
geeft over onze producten – alles gebeurt volgens de betrouwbare kwaliteit van MARTOR
en met een klantgerichtheid die typisch is voor
MARTOR.

Advies op locatie*
Als aanvulling op het telefonisch advies staan
onze technische adviseurs ook op locatie tot uw
beschikking. Competent en professioneel – van
kleine snijtrucjes tot een grote inventarisatie
voor complexe snij-oplossingen.

Snelle leveringsservice
MARTOR levert snel en betrouwbaar
vanuit het magazijn in Solingen – of de
levering gebeurt, naargelang uw locatie, zo snel mogelijk via onze wereldwijde distributiepartners. Als uw veiligheidsmes dan in uw handen is, valt de
hoogwaardige individuele verpakking
en de meertalige gebruiksaanwijzing
meteen op – voor MARTOR is ook dat
een blijk van professionaliteit.

Scholing en training*
Verbeterde veiligheid op de werkplek is ons doel. Onze
technische adviseurs bieden scholing en training op locatie
bij uw bedrijf of nemen deel aan uw veiligheidsdagen, inhouse meetings etc. Bovendien kunnen uw medewerkers
met behulp van onze servicematerialen (bijvoorbeeld trainingsvideo’s) de juiste omgang met de veiligheidsmessen
oefenen, waardoor ze meer geneigd zullen zijn om het
nieuwe gereedschap te gaan gebruiken.
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Servicematerialen
Catalogi en brochures behoren bij ons tot de standaard. Maar kent u de MARTOR-veiligheidsposters
al? Onze individuele mesoverzichten? Of onze
MARTOR-trainingsvideo’s? Met dit pakket aan ondersteunende maatregelen zorgen wij ervoor dat
de veilige, gezamenlijk uitgewerkte snij-oplossing
in uw bedrijf wordt geïmplementeerd. Dat is service à la MARTOR.

*alleen in bepaalde landen
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TIPS UIT DE PRAKTIJK.
DE MEEST VOORKOMENDE SNIJWERKZAAMHEDEN.

Alles is een kwestie van techniek. Wat voor de veiligheid van onze snijgereedschappen geldt,
geldt ook voor hun optimaal gebruik. Hier zijn een paar tips hoe u nog beter kunt snijden.
Daarbij hebben we ons op de meest voorkomende snijwerkzaamheden geconcentreerd.

45°

Een venster snijden
Een kartonnen doos is een ideale
transportcontainer. De enige vraag
is hoe men het best aan de inhoud
komt. Wanneer u de kartonnen
doos verder wilt gebruiken om te
bewaren, dan is het snijden van
een venster aan te raden. U opent
de kartonnen doos niet van boven,
maar snijdt een groot gat in de
zijkant. Door dit “venster” kunt u
de goederen snel en gemakkelijk
uitnemen. Deze manier van snijden
wordt vooral in winkels gebruikt.
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Deksel van de doos snijden
Wanneer u een kartonnen doos
vanaf de bovenkant wilt openen,
kunt u ervoor kiezen het deksel
van de doos te snijden. Zoals de
naam al zegt verwijdert u het deksel helemaal door aan de bovenste
rand in te steken en door met uw
snijgereedschap in éénmaal langs
de rand te gaan. U kunt ook uw
veiligheidsmes verder onderaan de
zijwand aanzetten en in éénmaal
helemaal rondom snijden. Het
afsnijden van een deksel gebeurt
bijvoorbeeld bij de goederenontvangst wanneer u de goederen uit
de doos wilt halen.

Kunststof strapbanden doorsnijden
Kunststof strapbanden worden
gebruikt om kartonnen dozen met
een bijzonder zware vracht samen
te houden, of om verschillende
verpakkingen op een pallet vast te
zetten. Veel van onze snijgereedschappen kunnen deze strapbanden doorsnijden. U zult zeker te
maken krijgen met banden in verschillende diktes en kwaliteit. Des te
steviger ze zijn, des te meer wordt
aanbevolen om de riemen in een
hoek van 45° aan te snijden.

Folie verwijderen
Pallets zijn in het algemeen omwikkeld met wikkel- en krimpfolie.
Om deze te verwijderen vindt u
ook daarvoor de gepaste snijgereedschappen in ons assortiment.
Vooral degenen met een veilig verborgen mesje. Onze foliemessen
hebben meestal een spitse neus
waarmee u in het snijmateriaal
kunt steken. U kunt ook met uw
vrije hand het bovenste uiteinde
van de folie vasthouden en zo een
eerste aanzetpunt maken om te
snijden.

Zakken openen
Vooral in de levensmiddelen-,
farmaceutische- en kunststofverwerkende industrie worden de
grondstoffen zoals vloeistoffen,
poeders of granulaten vaak geleverd in zakken. Om de papieren en
kunststoffen zakken en de zakken
uit samengestelde materialen te
openen, gebruikt u meestal een
veiligheidsmes met een langer
mesje. U plaatst de zak horizontaal
op een borstwering en snijdt hem
aan de bovenkant open.

Schoonsnijden
In de papier- en folieverwerkende
industrie is het schoonsnijden één
van de meest voorkomende snijwerkzaamheden. Vaak gaat een
storing in het productieproces eraan vooraf: het materiaal op rollen
scheurt bij het opwikkelen op de
huls. Om dit opnieuw bruikbaar te
maken moet u de resten papier en
folie schoonsnijden, d.w.z. het best
met een krachtige snede losmaken
en verwijderen. Ook daarvoor vindt
u bij ons het ideale veiligheidsmes
dat hiervoor geschikt is.
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VOOR EEN OPTIMAAL BEGRIP.
VAKTERMEN UIT DE WERELD VAN MARTOR.

We willen dat u onze producten veilig en efficiënt gebruikt. Dit is des te gemakkelijker wanneer
u ons en onze snijgereedschappen beter begrijpt. Daarom hebben we een woordenlijst voor u
opgesteld. Daarin vindt u de technische termen duidelijk uitgelegd die wij altijd gebruiken.

A›E

F›M

M

M›P

Automatic blade retraction

Fully automatic blade retraction

Meshouder

Metaaldetecteerbaar

Het mesje trekt zich in de houder terug zodra het uit het snijmateriaal
komt. Voorwaarde: de schuifknop wordt niet vastgehouden. Veiligheidsmessen met automatic blade retraction noemen wij voortaan
SECUNORM...

Het mesje trekt zich in de greep terug zodra het uit het snijmateriaal
komt, zelfs wanneer de schuifknop (of squeeze-grip) vastgehouden
wordt. Veiligheidsmessen met fully automatic blade retraction noemen
wij voortaan SECUPRO…

Het mesje rust op de meshouder. Daar wordt het mesje door één of
meerdere nokken op zijn plek gehouden. Sommige meshouders beschikken bovendien over een kleine magneet om het mesje bij het wisselen
extra te beschermen.

Beugel om het materiaal recht te houden

Gemonteerd mesje

Mesjescategorie

Deze beugel is bij bepaalde veiligheidsmessen direct op de greep in de
buurt van de opening voor het mesje bevestigd. Hij zorgt ervoor dat het
materiaal waarin u snijdt recht wordt gehouden, zodat u zonder opstoppingen en in een optimale hoek kunt snijden.

Het mesje waarmee het snijgereedschap normaal gezien geleverd wordt,
is het gemonteerd mesje. Er kunnen echter nog meer messen gemonteerd worden. Deze noemen wij optionele mesjes.

Een bepaalde bovengroep van mesjes noemen we de mesjescategorie.
De naamgeving is afkomstig van de vorm (bijv. trapeziummesje, haakmesje, enz.), het toepassingsgebied (bijv. industrieel mesje) of de functie
(bijv. schraapmesje, ontbraammesje).

De productfamilie van de MDP-messen is speciaal ontworpen voor “gevoelige” branches, zoals de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.
De afkorting MDP staat voor “metal detectable plastic”. MARTOR-messen
die gemaakt zijn van deze speciale, hoogwaardige kunststof kunnen
door de metaaldetector gedetecteerd en zo eruit gefilterd worden, wanneer ze onbedoeld in het productieproces zijn beland. Op deze manier
kunnen storingen en verontreinigingen door zelfs de kleinste kunststof
deeltjes worden vermeden.

Beveiliging

Glijvoetje
Bij enkele van onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje mondt
de greep uit in een glijvoetje. Zoals de naam al zegt, glijdt het voetje met
zijn onderkant bijzonder soepel over het snij-oppervlak. Op hetzelfde
moment wordt via de bovenkant van het glijvoetje het snijmateriaal naar
het mesje geleid.

Mesjestoegang

Houder

Mesjeswissel

Comfort

De greep is de belangrijkste component van onze snijgereedschappen.
Aan de houder bevinden zich de schuifknop, squeeze-grip, knoppen enz.
In de houder zit bijvoorbeeld het mesje of het mechanisme verborgen
dat het mesje terugtrekt.

De meeste van onze snijgereedschappen zijn universele messen. Wij
hebben de mesjeswissel zo gemakkelijk, veilig en comfortabel mogelijk
gemaakt zodat u zich daarbij niet kunt verwonden en zodat er geen
mesjes verloren gaan bij het vervangen.

De nuttige eigenschappen van een snijgereedschap, zoals de ergonomische vorm of de gemakkelijke en veilige mesjeswissel, verhogen uw
comfort tijdens het gebruik.

Kwaliteitsmesjes

Mesklem

Drie-in-één activator

Alle mesjes van MARTOR zijn kwaliteitsmesjes. Toch zijn er ook hier
verschillen in kwaliteit die we specifiek communiceren, zoals roestvrij of
TiN-gecoat.

Om ervoor te zorgen dat het mesje niet losraakt, wordt het door de
mesklem gefixeerd. De mesklem bestaat doorgaans uit een bovenliggend element (het mesafdekplaatje) en een onderliggend element
(meshouder).

De vergrendeling voorkomt dat het mesje onbedoeld uit de houder komt.
De ontgrendeling voert men in het algemeen met hetzelfde element uit.

Bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje noemen wij de
afstand tussen de houder en de neus de mesjestoegang. Die is altijd
smal genoeg zodat uw vinger er niet in past, maar tegelijkertijd breed
genoeg om bepaalde snijmaterialen te kunnen bewerken.

Binnenwerk van kunststof
Voorbeeld SECUNORM HANDY: het volledige binnenste deel van een
snijgereedschap dat u moet uittrekken voor de mesjeswissel, noemen
we het binnenwerk van kunststof.

Voorbeeld SECUNORM MIZAR: Dit mes met tanggreep beschikt over
een unieke drie-in-één activator. Hiermee kunt u niet alleen het
mesje vergrendelen en ontgrendelen, maar ook het mesje veilig
vervangen.

Drie-in-één meskop
Voorbeeld SECUMAX 150: het beschikt over een aparte meskop die voordrie toepassingen geschikt is: snijden, schrapen, ritsen.

Eenzijdig/dubbel snijvlak
Naargelang het snijvlak maar op één zijde of op beide zijden aangescherpt is, noemen we dit een éénzijdig of dubbel snijvlak.

Ergonomische vorm
Wanneer een snijgereedschap zo gemaakt is dat het bijzonder goed in de
hand ligt, dan spreken we van een “ergonomische vorm” of “ergonomisch
gevormd”.
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Mes met squeeze-grip
Actuele voorbeelden: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO
MERAK en SECUNORM MIZAR. Alle snijgereedschappen horen bij de
jonge productfamilie van innovatieve messen met squeeze-grip. Aan
de onderkant van de houder vindt u – net als bij een tang – een soepele squeeze-grip waarmee u het mesje bijzonder gemakkelijk kunt
vervangen of verwisselen.

Mesafdekplaatje
Het mesafdekplaatje is het kleine plaatje dat op het mesje ligt. Samen
met de meshouder houdt deze het mesje op zijn plaats. Bij veel snijgereedschappen moet u het mesafdekplaatje optillen om het mesje te
verwisselen.

Neus
Alleen bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje vindt u
een neus. Samen met de houder schermt deze betrouwbaar het mesje
af. De neus is in de meeste gevallen spits genoeg om het insteken voor
u gemakkelijker te maken – maar tegelijkertijd toch zo afgerond, dat de
gebruiker zich er niet aan kan snijden.

Oog
Het oog bevindt zich achteraan de houder. Met behulp van dit oog kunt u
uw snijgereedschap op een veilige plek ophangen. Of u kunt een touwtje
door het oogje doen en hieraan uw MARTOR-mes ophangen.

Optioneel mesje
Bijna al onze veiligheidsmessen kunt u desgewenst voorzien van een
ander MARTOR-mesje. Dit optionele mesje kan bijv. een haakmesje zijn
(in plaats van het gemonteerde trapeziummesje). Het kan ook roestvrij of
van een TIN laag voorzien zijn. Het kan ook afgeronde hoeken of botte
punten hebben. Dit is – met de ca. 200 mesjes die wij in assortiment
hebben – maar een kleine selectie van mogelijke variaties.

Plakbandritser
De mesopening bevindt zich aan de voorzijde van de houder. Hier komt
het mesje uit de houder of gaat het weer terug in de houder.

Sommige van onze snijgereedschappen hebben bovendien een plakbandritser. Voorbeelden: SECUMAX 320. Het gaat hier om een beweegbaar
metalen plaatje met twee verschillende ritsdiepten.

Messen voor promotionele doeleinden

Productcategorie

Mesopening

Van vele van onze snijgereedschappen bestaat er ook een variant voor
promotionele doeleinden. Zonder MARTOR-logo, maar in plaats daarvan voldoende ruimte voor uw logo of profiel. Hiermee geeft u klanten,
vrienden en partners een promotieartikel met een hoge praktische waarde en lange levensduur.

Meswisselknop
Bij bepaalde veiligheidsmessen kunt u op een mesjeswisselknop drukken
om de mesjeswissel te beginnen.

Een bepaalde bovengroep van snijgereedschappen noemen we productcategorie. Daarvan hebben we er drie: 1. veiligheidsmessen, 2. cutters,
3. speciale messen (scalpels, ontbraammessen, schrapers enz.).

Productfamilie
Een subgroep van snijgereedschappen die een specifiek kenmerk delen,
noemen we een productfamilie. Deze producten kunnen ook in verschillende productcategorieën te vinden zijn. Voorbeelden zijn: MDP-messen,
wegwerpmesjes, messen voor promotionele doeleinden, messen met
tanggrip enz.
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S

S›V

V›W

2

Schuifknop

Snijmateriaal

Veiligheidsmessen

2 maal/4 maal bruikbaar mesje

De meeste van onze veiligheidsmessen die over automatic of fully automatic blade retraction mesjes beschikken, zijn uitgerust met een schuifknop. Door de schuifknop naar voor te drukken, zet u het mesje in de
snijpositie.

Met uw snijgereedschap bewerkt u het snijmateriaal. Datgene wat u
daarmee bijzonder goed kunt snijden, valt onder de “hoofdsnijmaterialen”. Met “secundaire snijmaterialen” bedoelen we materialen die u met
uw MARTOR-mes eveneens kunt snijden, maar daar niet speciaal voor
ontworpen is.

Ook al hebben we nog andere hoogwaardige snijgereedschappen in ons
assortiment; veiligheidsmessen zijn onze kerncompetentie. Onze veiligheidsmessen heten zo omdat ze over een betrouwbare beveiligingstechnologie beschikken: het automatisch of volautomatisch terugtrekken
van de mesjes en het veilig verborgen mesje. Door het gebruik van onze
veiligheidsmessen kan het aantal snij-ongevallen aanzienlijk worden
verminderd.

Kan men het mesje draaien en daardoor meerdere keren gebruiken, dan
spreken we van een tweemaal of viermaal bruikbaar mesje.

SECUMAX
SECUMAX is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereedschap dat de hoogste graad van werkveiligheid biedt. SECUMAX-veiligheidsmessen beschikken doorgaans over een verborgen mesje, dat noch
bij de gebruiker, noch bij de verpakte producten in de buurt komt.

Snijvlak

SECUNORM

Snijwijzen

SECUNORM is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereedschap dat een hoge graad van werkveiligheid biedt. SECUNORM-veiligheidsmessen beschikken doorgaans over automatic blade retraction
om de gebruiker te beschermen tegen snijwonden.

Met Snijtoepassing beschrijven wij hoe of waarvoor de gebruiker zijn
snijgereedschap gebruikt. Voorbeelden zijn hier: snijden door trekkende
beweging, snijden door druk, krachtsnede of zaagsnede. Anderzijds
kan de snijwijze echter ook het resultaat van het snijden zijn, voorbeeld
“snijden van een venster” of “deksel van de doos snijden”.

SECUPRO
SECUPRO is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereedschap dat een zeer hoge graad van werkveiligheid biedt. SECUPRO-veiligheidsmessen beschikken doorgaans over fully automatic blade retraction
om de gebruiker te beschermen tegen.

Snij-oplossingen
Onze producten, prestaties en diensten zijn samen de garantie voor
veilige snij-oplossingen. Onze oplossingen zijn altijd afgestemd op een
specifiek “snijprobleem” bij u ter plaatse, bijvoorbeeld een bepaalde snijtoepassing, een speciale snij-omgeving en/of een speciaal snijmateriaal.

Het geslepen gedeelte van het mesje noemen wij het snijvlak. Wanneer
we alleen maar het uiteinde van het snijvlak bedoelen, spreken we over
mespunt.

Soft grip
De zachte laag kunststof die een greep bijzonder antislip maakt, omschrijven we als soft grip.

Squeeze-grip
Bij onze messen met tanggrip wordt het mesje niet door een schuifknop,
maar door een squeeze-grip in werking gesteld. Om dit te doen moet u
de squeeze-grip aan de onderkant indrukken.

Veiligheidsniveau
We onderscheiden vier veiligheidsniveaus: standaardveiligheid (manual
blade retraction), hoge veiligheid (automatic blade retraction), zeer hoge
veiligheid (fully automatic blade retraction) en hoogste veiligheid (veilig
verborgen mesje).

Veiligheidstechniek
Onze veiligheidstechnieken zijn: handmatige blade retraction (alleen bij
overige messen), automatic blade retraction (SECUNORM), fully automatic
blade retraction (SECUPRO) en het verborgen mesje (SECUMAX).

Voor rechts- en linkshandigen
Wanneer een mes net zo goed door rechtshandigen als door linkshandigen kan worden gebruikt, duiden we dat in de genoemde vorm aan.

Wanddikte
Enkele van onze papier- en foliemessen zijn zo delicaat dat wij bij de maten niet spreken over “breedte”. In plaats daarvan geven we de wanddikte van de greep aan, die bijvoorbeeld 2 of 3 mm is en gemaakt voor het
snijden in dunne stroken en smalle tussenruimten.

TiN-coating
Snijdiepte
De snijdiepte geeft aan hoe diep het mesje in het snijmateriaal dringt.

TiN staat voor titanium nitride, een chemische verbinding van titaan en
stikstof. Dit materiaal wordt gekenmerkt door een zeer hoge hardheid
en corrosiebestendigheid. Voor onze met TiN gecoate messen betekent dit minder slijtage en een langere levensduur bij een constant
hoge scherpte.

Wegwerpmesjes
Bij onze wegwerpmesjes kunt u de mesjes niet vervangen. U kunt ze na
gebruik heel eenvoudig bij het niet-recycleerbare afval gooien.

Snijkanaal
Terwijl de “mesjestoegang” het gebied tussen de greep en de punt van
het mes omvat en tot aan het begin van het verborgen liggende mesje
reikt, loopt het snijkanaal nog verder. Bijvoorbeeld de SECUMAX 350: met
snijkanaal bedoelt men het volledige traject dat het te snijden materiaal
aflegt wanneer het met het mes in contact komt. Van de “toegangspoort” tussen de greep en de punt via het mesje tot de daarachter liggende schede van kunststof. En: hoe smaller het kanaal, des te gemakkelijker gaat het snijden.
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Veilig verborgen mesje
Het snijgereedschap is zo gemaakt dat het mesje naar buiten toe afgeschermd is. Gevolg: een hoge graad van bescherming tegen snijwonden
en schade aan producten. Veiligheidsmessen met verdekt liggend mesje
noemen wij voortaan SECUMAX...
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