
CONNECTOR
NR. 9946

Soms is een te snijden materiaal te hoog of te ver weg, waardoor u er 
lastig bij kunt. De nieuwe CONNECTOR van MARTOR helpt u om afstanden 
bij het snijden te overbruggen.

BEREIK VERGROTEN
U kunt de CONNECTOR vastschroeven aan een (telescoop)stang die is 
voorzien van een ¾-5 ACME-schroefdraad. Zo wint u vele malen meer 
lengte om veilig en efficiënt te kunnen werken.

PERFECT COMBINEREN
De nieuwe CONNECTOR kan – heel eenvoudig en toch stevig –  worden 
verbonden met onze veelzijdige veiligheidsmessen SECUMAX 350 
en SECUMAX 150. Zo vergroot u niet alleen uw bereik, maar ook het 
 toepassingsgebied van uw snijgereedschappen.

VEILIG SNIJDEN OP AFSTAND. 
NIEUWE OPTIES DANKZIJ CONNECTOR.

GROTER  
BEREIK

STEVIGE  
VERBINDING

SCHROEFDRAAD
¾-5 ACME

SECUMAX 150 MET CONNECTOR

VEILIG  
WERKEN

SECUMAX 350 MET CONNECTOR

Bestelnummer 9946.08

Afmetingen in mm 
CONNECTOR

140 x 50 x 50 mm

Gewicht CONNECTOR 61,0 g

Basismateriaal Kunststof

Verpakkingseenheid los (1)

BESTEL NU!



CONNECTOR NR. 9946

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

TECHNISCHE KENMERKEN

Met de CONNECTOR werkt u efficiënt en veilig. De GS-certificering van de gebruikte veiligheidsmessen blijft behouden. Het 
GS-keurmerk bevestigt dat onze producten voldoen aan de eisen van § 21 van de Duitse productveiligheidswet (Produktsicher-
heitsgesetz).

GETESTE VEILIGHEID

VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN – VOORBEELDEN

Produktname  SECUMAX 350  SECUMAX 150

Bestelnummer 350001.02 150001.12

Afmetingen (L x B x H) 154 x 12 x 40 mm 148 x 11 x 37,2 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte kunststof Glasvezelversterkte kunststof

De belangrijkste snijmaterialen

TE GEBRUIKEN MESSEN

Via de stelschroef kunt u de hoek van de CONNECTOR flexibel aanpassen. 
U hebt de keuze tussen diverse instellingen.

Terwijl u het mes stevig vastzet, gebruikt u aan de andere kant een 
stang (niet meegeleverd) met ¾-5 ACME-schroefdraad (van minimaal 
40 mm lang).
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Hoogste veiligheid Bijzonder 
ergonomisch

2-voudig snijvlak Geen 
mesjeswissel

Hoogste veiligheid Bijzonder 
ergonomisch

Soft grip Mesjeswissel 
zonder gereedschap

2-voudig snijvlak Vervangmesje in  
de greep

De CONNECTOR is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Amerikaanse markt. Daarom is de schroefdraad in Amerikaanse maten 
 uitgedrukt: ¾-5 ACME. De schroefdraad moet minstens 40 mm lang zijn.

Er zijn passende telescoopstangen verkrijgbaar op de markt. Voorbeeld: “EXTEND-A-REACH” met uitschuiving van 0,5 tot 0,9 m. 
Als alternatief kan er ook een adapter worden gebruikt. Voorbeeld: “TYRON schroefdraadeindstuk voor bezemsteel” of “Vikan 
adapter, Ø25 mm, 85 mm”.

TELESCOOPSTANG EN ADAPTER – INSTRUCTIES


