
MARTOR-VEILIGHEIDSMESSEN. 
IDEAAL VOOR UW SNIJTOEPASSINGEN.
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Iedereen weet: waar gesneden wordt, ontstaat letsel. Een pijnlijke aangelegenheid  

voor de gebruiker – en een dure voor de werkgever. De oorzaak van snijongelukken  

zijn bijna altijd onveilige snijgereedschappen die niet optimaal werken. De oplossing:  

veiligheidsmessen.

WAAROM VEILIGHEIDSMESSEN?

43.000

Cijfers en feiten (Duitsland als voorbeeld)

Zoveel mesgerelateerde arbeidsongevallen 
werden er ongeveer gerapporteerd in 2019 in 
Duitsland (Bron: Duitse arbeidsongevallenver-
zekering, 2020).

Meer dan de helft van alle arbeidsongevallen 
met handgereedschappen is te wijten aan  
(in de regel suboptimale, niet veilige) werk-
messen. (Bron: Duitse arbeidsongevallenver-
zekering, 2020).

58
ongevallen %

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

EURO
dagen

Elke verloren werkdag kost de werkgever 
gemiddeld ongeveer 500 Euro.

500 7,4
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Het familiebedrijf MARTOR uit Solingen heeft als toonaangevende internationale fabrikant 

en leverancier een groot assortiment aan hoogwaardige GS-gekeurde veiligheidsmessen. 

Ze heten “veiligheidsmessen” omdat ze zijn uitgerust met betrouwbare veiligheidstech-

nieken. Dit beschermt niet alleen de gebruiker, maar ook de verpakte goederen.

WAAROM VEILIGHEIDSMESSEN VAN MARTOR?

De MARTOR-veiligheidstechnieken

SECUNORM
Automatische terugtrekking  
van het mesje= hoge veiligheid

De duimen omhoog voor 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.

Het mesje ligt niet bloot maar is af-
geschermd van mens en goederen. 
Dat geeft u de hoogste graad aan 
veiligheid tegen snij-ongevallen en 
tegen beschadiging van goederen.

SECUPRO
Volledig automatische terug-
trekking van het mesje = zeer 
hoge veiligheid

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

SECUMAX
Veilig verborgen mesje
= hoogste veiligheid

MARTOR-veiligheidsmessen verminderen niet alleen uw risico op ongevallen, ze zijn ook 

bijzonder comfortabel, efficiënt en veelzijdig in het gebruik. Hieronder vindt u voorbeelden 

van de meest voorkomende snijtoepassingen – en een selectie aan MARTOR-producten die 

daar het beste geschikt voor zijn. Meer snij-oplossingen zijn te vinden op www.martor.com.

ALTIJD BINNEN HANDBEREIK: HET GESCHIKTE SNIJGEREEDSCHAP.

LOGISTIEK
Folies en strapbanden
Kartonnen dozen
Bescherming van producten
Wegwerpmesjes

PRODUCTIE
Dikkere materialen
Goederen in zakken
Folie- en papierbanen
Rolmateriaal
Schoonsnijden
Levensmiddelen- en farmaceutische industrie

SPECIAAL
Promotionele Messen
Voor speciale ruimtes

TOEBEHOREN
Rondom veilig

MEERWAARDE
De MARTOR-services

ASSORTIMENT
Alle MARTOR-veiligheidsmessen
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VEILIGHEIDSMESSEN VOOR
FOLIES EN STRAPBANDEN.

Het is het beste om folies onder spanning te snijden, 

strapbanden in een hoek van 45°. Al het andere wordt ge-

daan door onze SECUMAX-producten, die het snijmateriaal 

vakkundig naar het veilig verborgen mesje leiden. 

• Van glasvezelversterkte kunststof 
•  Snijdiepte van 6 mm
•  Veilig verborgen mesje
•  Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. soft grip, innovatieve meskop en vervangmesje

• Van glasvezelversterkte kunststof 
• Snijdiepte van   7 mm
•  Veilig verborgen mesje 
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. beugel om het materiaal recht te houden en plakband-

ritser

• Van glasvezelversterkte kunststof 
•   Snijdiepte van 4 mm
•  Veilig verborgen mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
• Incl. soft grip en plakbandritser

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUMAX 320 32000110.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) SECUMAX MESJE NR. 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 45

LOGISTIEK
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VEILIGHEIDSMESSEN VOOR
KARTONNEN DOZEN.

1-, 2- of 3-laags? Deksels van dozen snijden, flappen ver-

wijderen of vensters snijden? Zo divers als de kartonnen 

doos een alomtegenwoordige verpakking is, zo flexibel 

zijn onze producten – voor alle gewenste snijwijzen.

•  Van aluminium  
•   Snijdiepte van 21 mm
•  Volledig automatische terugtrekking van het mesje 
•   Zeer hoge werkveiligheid
•  Incl. soft grip, soepele hendel en vergrendeling
•  Ideaal voor 3-laagse kartonnen dozen en nog veel meer  

•  Van aluminium  
• Snijdiepte van   17 mm 
•  Automatische terugtrekking van het mesje
•   Hoge werkveiligheid
•  Incl. soft grip en 2-zijdige schuifknop
•  Ideaal voor 3-laagse kartonnen dozen en nog veel meer  

• Van glasvezelversterkte kunststof 
• Snijdiepte van 15 mm 
• Automatische terugtrekking van het mesje
• Hoge werkveiligheid
• Incl. soepele hendel en vergrendeling
• Ideaal voor 3-laagse kartonnen dozen en nog veel meer  

• Van glasvezelversterkte kunststof 
•   Snijdiepte van 6 mm
•  Veilig verborgen mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. soft grip, innovatieve meskop en vervangmesje
•  Ideaal voor 2-laagse kartonnen dozen en nog veel meer  

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUMAX 350 350001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) SECUMAX MESJE NR. 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 5232

LOGISTIEK
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SECUMAX 350 •  Van glasvezelversterkte kunststof 
•   Snijdiepte van   6 mm 
•  Veilig verborgen mesje 
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. soft grip, innovatieve meskop en vervangmesje

SECUPRO MARTEGO • Van aluminium  
• Snijdiepte van     9 mm 
•  Volledig automatische terugtrekking van het mesje
•   Zeer hoge werkveiligheid en hoge bescherming van  

producten
• Incl. soft grip, soepele hendel en vergrendeling

SECUNORM 500 (5 mm) • Van aluminium 
• Snijdiepte van     5 mm 
•  Automatische terugtrekking van het mesje 
•  Hoge werkveiligheid en zeer hoge bescherming van  

producten
•  Incl. soft grip en 2-zijdige schuifknop

VEILIGHEIDSMESSEN WAARBIJ DE BESCHERMING 
VAN PRODUCTEN CENTRAAL STAAT.

Beschadigde producten zijn altijd vervelend en kostbaar. 

Om er zeker van te zijn dat er niets gebeurt bij het uitpak-

ken, raden we veiligheidsmessen aan met een veilig  

verborgen mesje. Of die met een extra kleine snijdiepte.
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Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUMAX 350 350001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) SECUMAX MESJE NR. 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 65232
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SECUMAX 145 • Van glasvezelversterkte kunststof 
•   Snijdiepte van   4 mm 
•  Veilig verborgen mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
• Incl. twee snijranden
• Ideaal voor 1-laagse kartonnen dozen en nog veel meer

• Van glasvezelversterkte kunststof 
•   Snijdiepte van   6 mm 
•  Veilig verborgen mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
• Incl. twee snijranden, ritser en schraper
•  Ideaal voor 2-laagse kartonnen dozen en nog veel meer 

SECUNORM SMARTCUT • Van kunststof 
•   Snijdiepte van   12 mm 
•  Automatische terugtrekking van het mesje 
•   Hoge werkveiligheid
• Incl. 2-zijdige schuifknop
•  Ideaal voor 2-laagse kartonnen dozen en nog veel meer 

SECUMAX 150
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VEILIGHEIDSMESSEN ALS
WEGWERPMESSEN.

Ook wegwerpmesjes hebben hun voordelen. Ze zijn 

meestal klein, licht en niet duur. Mesjeswissel is niet  

nodig. En ze beschikken desondanks – zoals B. de  

SECUMAX 150 – vaak over veel opwindende functies.

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUMAX 145 145001.12 10 in kartonnen doos (los) Niet verwisselbaar, dikte: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 in kartonnen doos (los) Niet verwisselbaar, dikte: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 in individuele doos (20 messen in de omverpakking) Niet verwisselbaar, dikte: 0,63 mm
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Voor rubberen matten of vloerbedekking bijv. een kracht-

patser zoals de SECUPRO 625. Bij schuimrubber, piep-

schuim of isolatieschuim is vooral een meslengte in XL of 

XXL van belang. 
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VEILIGHEIDSMESSEN VOOR HET
SNIJDEN VAN DIKKERE MATERIALEN.

SECUPRO 625 •  Van aluminium 
•   Snijdiepte van   21 mm 
•  Volledig automatische terugtrekking van het mesje
• Zeer hoge werkveiligheid
•  Incl. soft grip, soepele hendel en vergrendeling
•  Ideaal voor dikkere materialen (rubber, vloerbekleding, enz.) 

en nog veel meer 

•  Van glasvezelversterkte kunststof 
• Snijdiepte van 73 mm, optioneel met kartelmesje
•  Automatische terugtrekking van het mesje
•   Hoge werkveiligheid
• Incl. soft grip, grote schuifknop en vergrendeling
•  Ideaal voor dikkere materialen (schuimrubber, piepschuim, 

enz.) en nog veel meer

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • Van aluminium en kunststof 
•   Snijdiepte van   36 mm 
• Automatische terugtrekking van het mesje 
•   Hoge werkveiligheid
• Incl. grote schuifknop
•  Ideaal voor dikkere materialen (schuimrubber, piepschuim, 

enz.) en nog veel meer

STYROPOR MESJE NR. 379 (Kartelmesje)

STYROPOR MESJE NR. 79

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUPRO 625 625001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 60099

SECUNORM 380 380001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) STYROPOR MESJE NR. 79

SECUNORM 380 380005.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) STYROPOR MESJE NR. 379 (Kartelmesje)

SECUNORM 540 54000410.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) STYROPOR MESJE NR. 7940
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VEILIGHEIDSMESSEN/-SCHAAR VOOR GOEDEREN  
IN ZAKKEN.

Er zijn zakken van papier, kunststof enz. Hiervoor ge-

bruikt u een stuk gereedschap waarmee u doelgericht 

kunt insteken. En dat gemakkelijk kan omgaan met  

stoffige of vloeibare inhoud.

P
R

O
D

U
CT

IE

SECUMAX 564 • Van roestvrij staal en glasvezelversterkte kunststof
• Snijlengte van 80 mm
• Speciaal geslepen, aan de voorkant afgeronde snijkanten 
• Hoogste werkveiligheid
• Incl. soft grip en duimopening

SECUMAX 350 •  Van glasvezelversterkte kunststof 
• Snijdiepte van     6 mm 
•  Veilig verborgen mesje 
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. soft grip, innovatieve meskop en vervangmesje

• Van glasvezelversterkte kunststof 
•   Snijdiepte van   7 mm 
•  Veilig verborgen mesje 
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. beugel om het materiaal recht te houden en plakband-

ritser

SECUMAX EASYSAFE

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 45

SECUMAX 564 564001.00 1 op kaart (zelfbediening) (10 scharen in de omverpakking) 

SECUMAX 350 350001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) SECUMAX MESJE NR. 3550
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VEILIGHEIDSMESSEN VOOR HET
SNIJDEN VAN FOLIES EN PAPIER.

Vaak verraderlijk: materiaal dat tijdens het snijden vast 

komt te zitten of onbedoeld scheurt. Daarom zijn deze 

specialisten uitgerust met een beugel om het materiaal 

recht te houden. De mesneus en het glijvoetje helpen bij 

het nauwkeurig positioneren.
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VEILIGHEIDSMES VOOR HET
SNIJDEN VAN ROLMATERIAAL.

Wilt u de zijafdekking van de papierrol snijden? Of het  

papier weer op lengte snijden nadat de rol is gescheurd? 

De SECUNORM 380 met zijn lang, stabiel mesje is hier uw 

eerste keuze.
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•  Van glasvezelversterkte kunststof 
•   Snijdiepte van   73 mm 
•  Automatische terugtrekking van het mesje 
•   Hoge werkveiligheid
• Incl. soft grip, grote schuifknop en vergrendeling

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

•   Van glasvezelversterkte kunststof 
• Snijdiepte van    7 mm 
•   Veilig verborgen mesje 
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. beugel om het materiaal recht te houden en plakband-

ritser

• Van kunststof 
•   Snijdiepte van   7 mm 
•  Veilig verborgen mesje 
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
•  Incl. beugel om het materiaal recht te houden en glijvoetje 

van metaal

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 op kaart (zelfbediening) (5 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 37040

SECUNORM 380 380001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) STYROPOR MESJE NR. 79
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VEILIGHEIDSMESSEN VOOR HET
SNIJDEN VAN FOLIES EN PAPIER.

VEILIGHEIDSMESSEN VOOR HET
SCHOONSNIJDEN.

Om een rolhuls weer bruikbaar te maken, moeten papier-  

en folieresten worden verwijderd, met andere woor-

den: worden schoongesneden. Dit valt onder de rubriek 

“krachtsnede”. Dit vraagt   om messen uit de hoogste  

gewichtsklasse.
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VEILIGHEIDSMES VOOR HET
SNIJDEN VAN ROLMATERIAAL.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Van aluminium  
•   Snijdiepte van   21 mm 
•  Volledig automatische terugtrekking van het mesje 
•   Zeer hoge werkveiligheid
•  Incl. soft grip, soepele hendel en vergrendeling

• Van aluminium  
• Snijdiepte van     17 mm 
•  Volledig automatische terugtrekking van het mesje 
•   Zeer hoge werkveiligheid
• Incl. soft grip en 2-zijdige schuifknop

• Van aluminium  
•   Snijdiepte van   9 mm 
•  Volledig automatische terugtrekking van het mesje
•   Zeer hoge werkveiligheid
•  Incl. soft grip, soepele hendel en vergrendeling

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUPRO 625 625001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 92
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VEILIGHEIDSMESSEN VOOR DE LEVENSMIDDELEN-  
EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE.

Vreemde voorwerpen in het productieproces vormen een 

groot risico. Een verstandige tegenmaatregel: metaal- 

detecteerbare veiligheidsmessen die zelfs in de kleinste 

onderdelen terug te vinden zijn.
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SECUMAX 320 MDP •  Van metaaldetecteerbare kunststof 
•   Snijdiepte van   4 mm 
• Veilig verborgen, roestvrij mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
• Incl. soft grip en plakbandritser
• Ideaal voor folie, kunststof strapbanden en nog veel meer

•  Van metaaldetecteerbare kunststof
• Snijdiepte van     4 mm 
• Veilig verborgen, roestvrij mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
• Incl. twee snijranden
• Ideaal voor 1-laagse kartonnen dozen en nog veel meer

SECUMAX POLYCUT MDP •  Van metaaldetecteerbare kunststof 
•   Snijdiepte van   3 mm 
• Veilig verborgen, roestvrij mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
• Incl. lange, spitse neus om in het snijmateriaal te steken
• Ideaal voor folie, papier en nog veel meer

SECUMAX RINGMES MDP •  Van metaaldetecteerbare kunststof 
• Snijdiepte van     6 mm 
• Veilig verborgen, roestvrij mesje
•   Hoogste werkveiligheid en maximale bescherming  

van producten
• Incl. vingeropening
• Ideaal voor folies en touwen

SECUMAX 145 MDP
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• Van ongelakt aluminium en metaaldetecteerbare kunststof 
•   Snijdiepte van   21 mm 
•  Automatische terugtrekking van het mesje
•   Hoge werkveiligheid
• Incl. enkelzijdige schuifknop en roestvrij mesje
•  Ideaal voor 3-laagse kartonnen dozen en nog veel meer  

• Van roestvrij staal en metaaldetecteerbare kunststof 
• Snijdiepte van     9 mm 
•  Automatische terugtrekking van het mesje 
•   Hoge werkveiligheid
• Incl. 2-zijdige schuifknop en roestvrij mesje
•  Ideaal voor 2-laagse kartonnen dozen en nog veel meer 

• Van metaaldetecteerbare kunststof
•   Snijdiepte van   12 mm 
• Automatische terugtrekking van het mesje
•   Hoge werkveiligheid
• Incl. 2-zijdige schuifknop en roestvrij mesje
• Ideaal voor 2-laagse kartonnen dozen en nog veel meer 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 192043

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 in kartonnen doos (los) Niet verwisselbaar, dikte: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 08500772.12 10 in kartonnen doos (los) Niet verwisselbaar, dikte: 0,30 mm

SECUMAX RINGMES MDP 307.08 los (50 messen in de omverpakking) Niet verwisselbaar, dikte: 0,30 mm

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) TRAPEZIUM MESJE NR. 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 in individuele doos (20 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 145

SECUNORM SMARTCUT MDP 110700.02 1 in individuele doos (20 messen in de omverpakking) Niet verwisselbaar, dikte: 0,63 mm
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VEILIGHEIDSMESSEN VOOR
RECLAMEDOELEINDEN.

Veel van onze veiligheidsmessen kunnen individueel  

worden bedrukt – en zo op een vriendelijke en intelligente 

manier reclame maken voor uw bedrijf, uw merk of  

uw onderneming. Ze kunnen natuurlijk ook efficiënt en 

veilig snijden.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

VIJF GOEDE REDENEN: 

Innovatief 
Een innovatief snijgereedschap made in Solingen? Van de 
marktleider? Voorzien van uw reclameboodschap? Dat heeft 
gegarandeerd niet iedereen.

Bruikbaarheid 
Onze promotionele messen worden elke dag gebruikt. Voor 
het openen van verpakkingen en het snijden van een grote 
verscheidenheid aan materialen.

Veiligheid 
Zoals de naam al zegt: onze veiligheidsmessen zijn uitgerust 
met betrouwbare veiligheidstechnieken om de gebruiker te 
beschermen.

Duurzaamheid 
Onze promotionele messen zijn geen gimmicks, maar kwa-
liteitsproducten waar klanten en medewerkers lang mee 
kunnen werken.

Tevredenheid 
Op alle gebieden! U onderscheidt zich van de rest met uw 
give-away. De ontvanger heeft iets waarmee hij echt iets 
kan beginnen.

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 in individuele doos (10 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 92

SECUNORM 175 175001.92 1 in individuele doos (20 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 in individuele doos (20 messen in de omverpakking) INDUSTRIE MESJE NR. 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 in individuele doos (20 messen in de omverpakking) Niet verwisselbaar, dikte: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Wegwerpcutter van kunststof 
• Voor het bewerken van kitkokers
• Incl. twee mesjes en beschermkapje
•  Ideaal voor het openen van de schroefdraad en het  

aanpassen van de tule

SCRAPEX ARGENTAX • Schraper van kunststof 
• Schraapzone van 39 mm
• Incl. beschermkapje
•  Ideaal voor het verwijderen van etiketten, lijmresten en  

nog veel meer

SNIJGEREEDSCHAPPEN VOOR
SPECIALE RUIMTES.

En ook dat vindt u bij MARTOR: cutters, ontbraammessen, 

scalpels of schrapers, die elk een heel specifiek toepas-

singsgebied bestrijken. Hier volgt slechts

een kleine selectie.

TRIMMEX CERACUT • Ontbraammes van kunststof
• Incl. keramisch mesje
•  Ideaal voor het verwijderen van kunststof, rubberen en  

metalen bramen

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid Gemonteerd mesje

ARGENTAX RAPID 594.03 1 in individuele doos (zelfbediening)
(10 messen in de omverpakking) 

Niet verwisselbaar, dikte: 0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 in individuele doos (10 schrapers in de omverpakking) BEUGELMESJE NR. 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 op kaart (zelfbediening) (10 messen in de omverpakking) KERAMISCH MESJE NR. 170
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• Gordeltasje (in S, M en L) van flexibel en slijtvast nylon
•  Voor het veilig opslaan en transporteren van uw  

MARTOR-snijgereedschappen
• Extra vakken voor mesverpakkingen, pennen, enz.
• Bevestiging met clip of klittenband

• Snijmatten van robuuste, zelfherstellende kunststof
• Als onderlegger bij handmatige snijtoepassingen
• Met rasterprint (cm/inch) bij de vier grote matten

•  Grote, stabiele kunststof doos voor het verzamelen van 
gebruikte stalen en keramische messen

•  Deksel voor het afsluiten van de volle doos om deze  
vervolgens met het restafval weg te gooien

•  Wandhouder (niet in de leveromvang inbegrepen) voor  
bevestiging aan muren, buizen en stangen

VERSTANDIGE AANVULLING:
PRODUCTEN RONDOM VEILIG SNIJDEN.

Accessoires horen er gewoon bij. In de beste zin. Want 

deze zorgen ervoor dat u uw snijgereedschap veilig kunt 

opbergen, u uw oppervlakken kunt beschermen of uw  

gebruikte mesjes optimaal kunt weggooien.

GORDELTASJE S, M, L

SNIJMATTEN

VERZAMELDOOS

Product Bestelnummer Verpakkingseenheid

GORDELTASJE S 9920.08 los (1) (10 gordeltasje in de omverpakking) 

GORDELTASJE M 9921.08 los (1) (10 gordeltasje in de omverpakking) 

GORDELTASJE L 9922.08 los (1) (10 gordeltasje in de omverpakking) 

SNIJMAT 870 x 620 mm 3001.06 1 in plastic zakje 

SNIJMAT 620 x 440 mm 3002.06 1 in plastic zakje 

SNIJMAT 440 x 320 mm 3003.06 1 in plastic zakje 

SNIJMAT 320 x 230 mm 3004.06 1 in plastic zakje 

SNIJMAT 210 x 148 mm 3005.06  1 in plastic zakje 

VERZAMELDOOS 9810.08 los (1) 
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UW GROTE VOORDEEL:
DE MARTOR-SERVICES.

Deze catalogus biedt u een eerste waardevolle oriëntatie. 

Maar om ervoor te zorgen dat alles ook klopt, nodigen 

wij u van harte uit ook onze unieke individuele services* 

rondom veilig snijden te gebruiken. 

Persoonlijke begeleiding
Bij MARTOR krijgt u een persoonlijke Customer Service-contactpersoon toe-
gewezen. Of hij nu enkel uw order opneemt of u uitvoerig advies geeft over 
onze producten – alles gebeurt volgens de betrouwbare kwaliteit van MAR-
TOR en met een klantgerichtheid die typisch is voor MARTOR.

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

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.

Scholing en training
Verbeterde veiligheid op de werkplek is ons doel. Onze technische adviseurs 
bieden scholing en training aan uw gebruikers of nemen deel aan uw veiligheids-
dagen, in-house meetings enz. 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.

Snellere leveringsservice
MARTOR levert snel en betrouwbaar vanuit het magazijn in Solingen – of de leve-
ring gebeurt, naargelang uw locatie, zo snel mogelijk via onze wereldwijde distri-
butiepartners. 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.

* in verschillende vormen afhankelijk van het land of de regio
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UW SELECTIE:
ALLE MARTOR-VEILIGHEIDSMESSEN IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Naast de aanbevolen producten hebben we nog vele andere 

allrounders en specialisten in ons assortiment. Omdat onze 

kerncompetentie veilig snijden is, vindt u hier nogmaals alle 

veiligheidsmessen en -scharen in één oogopslag.A
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SECUPRO (Volledig automatische terugtrekking van het mesje)

SECUMAX (Veilig verborgen mesje)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363
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Om een   optimaal snijresultaat te bereiken, wordt het gebruik 

van de hoogwaardige originele MARTOR-mesjes aanbevolen. 

Voor bijna elk veiligheidsmes zijn er meerdere alternatieven, 

bijv. ook in roestvrije of keramische uitvoering. A
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SECUNORM (Automatische terugtrekking van het mesje)

MDP-MESSEN (Veilig verborgen mesje | Automatische terugtrekking van het mesje)

SECUMAX RINGMES MDP

SOS-MESSEN (Veilig verborgen mesje)

SECUMAX 320 MDP SECUMAX 145 MDP SECUMAX POLYCUT MDP

SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175 SECUNORM HANDY

SECUNORM SMARTCUT SECUNORM MULTISAFE
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12.2020 | Printed in Germany.
Technische wijzigingen voorbehouden.

UW VRAGEN EN WENSEN:
ONZE INDIVIDUELE HULP.

Zit uw specifieke snijtoepassing er niet bij? 
Geen probleem. Want dat wil niet zeggen  
dat ook hiervoor geen optimale MARTOR- 
oplossing bestaat. Neem contact met ons op.

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.martor.com

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


