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SECUBASE 383
NR. 383005

VEILIGHEIDSMES MET AUTOMATIC BLADE RETRACTION EN OPTIONELE VERGRENDELING.

Bestelnummer 383005.02

U beslist hoe er gesneden wordt. Met gekarteld mesje.
Een veiligheidsmes dat ook als cutter kan worden gebruikt? 
De nieuwe SECUBASE 383 kan het allebei. Uw snijgereed-
schap is uitgerust met automatic blade retraction om snij-
wonden te voorkomen. Bepaalde snijtoepassingen gaan 
echter beter handmatig met vast mesje, zoals de zaagsnede. 
Daarvoor kunt u het mesje optioneel in zeven verschillende 
standen vastzetten. Zo kunt u efficiënt werken.

Lange maximale meslengte 
“Lang” is eigenlijk een understatement: het mes kan max. 
7,8 cm uitgeschoven worden. Daarbij komt het gekartelde 
styropormes, dat van de SECUBASE 383 dé expert maakt op 
het gebied van het snijden in 4-laags karton, isolatieschuim, 
schuimstof en styroporplaten. 
 
Vergrendelen en terugtrekken 
Als u uw SECUBASE 383 als cutter wilt gebruiken, dan hebt 
u de keuze uit zeven instellingen (snijdiepten van 7 tot 73 
mm). Vervolgens schakelt u de vergrendeling weer uit en 

trekt het mesje zich zoals gewoonlijk weer terug. 
 
Ergonomische greep 
De SECUBASE 383 is consequent ergonomisch gevormd om 
uw hand te ontzien. De licht getailleerde greep ligt zeer aan-
genaam in de hand. Een ander voordeel is de schuifknop, die 
bijzonder eenvoudig te bewegen is doordat hij schuin loopt. 
 
Voor rechts- en links-handigen 
Bij de levering is de SECUBASE 383 ingesteld voor rechtshan-
digen. Als linkshandige draait u het mesje een keer 180° om 
en dan kunt u aan de slag. De schuifknop en vergrendeling 
bedient u met uw duim. 
 
Eenvoudige mesjeswissel 
Om toegang te krijgen tot het lange, flexibele mesje, ge-
bruikt u de blauwe mesjeswisselknop aan het uiteinde van 
de greep. Nu kunt u het binnenste gedeelte incl. de schuif-
knop eruit trekken. Het mesje wordt met twee magneten in 
positie gehouden.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Automatic blade retraction en vergrende-
ling – optionele veiligheid
De automatic blade retraction van de 
 SECUBASE 383 beschermt tegen snijwon-
den. Voorwaarde: Haal na het insteken 
uw duim van de schuifknop. Als alternatief 
kunt u de schuifknop en het mesje ook 
vastzetten. Wanneer u de vergrendeling 
uitschakelt, trekt het mesje zich zoals 
gewoonlijk weer terug.
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Optioneel mesje

TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Optionele veiligheid Veilige mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Bijzonder ergonomisch Hoogste slijtvastheid

Beveiliging Variabele snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen

Kartelmesje  

Karton: tot 4-laags Folie- en papierbanen Wikkel-, stretch-, krimpfolie Schuim, Styropor

Goederen in zakken Plakband Kunststof strapbanden Gecoate folie

Gelamineerde folie PVC Vilt Niet geweven stoffen

NR. 379 
0,50 mm, 109,5 mm lang,  
kartelmesje

MESJESWISSEL

b

a

Alleen mogelijk in ontgrendelde 
toestand. Dit betekent: de beveili-
ging niet naar boven schuiven.

Meswisselknop in de richting van 
de pijl naar achter bewegen (a), 
uiteinde van de greep naar bene-
den klappen (b) en het mesje met 
behulp van de schuifk nop uit de 
greep trekken.

Schuifk nop optillen, mesje uitne-
men, vervangen en weer precies 
op de nok leggen. Voor linkshan-
dig gebruik het mesje 180° draai-
en. De magneet brengt het mesje 
in de juiste positie.

Als laatste schuift u het binnenste 
gedeelte samen met het mesje 
terug in de greep en klapt u het 
uiteinde van de greep naar boven. 
Het mesje ter controle heen en 
weer bewegen.

NR. 79 
0,50 mm, 109,5 mm lang

NR. 179 
0,50 mm, 109,5 mm lang,  
roestvrij

NR. 7940 
0,50 mm, 71,2 mm lang

NR. 17940 
0,50 mm, 71,2 mm lang,  
roestvrij
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CERTIFICATEN EN ONDERSCHEIDINGEN

PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

Bestelnummer NR. 383005.02

Afmetingen in mm 170,5 x 25 x 34 mm

Gewicht mes 78,5 g

Basismateriaal Glasvezelversterkte kunststof

Snijdiepte 3 - 73 mm

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos

Afmetingen individuele doos 178 x 36,5 x 26 mm

Gewicht individuele doos 93,0 g

Barcode individuele doos 4002632803284

Hoeveelheid per omverpakking 10 messen

Afmetingen omverpakking 135 x 78 x 182 mm

Gewicht omverpakking 990,0 g

Barcode omverpakking 4002632853289

Douanenummer 82119300

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar 
deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt 
gebruiken. 
 
1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitslui-
tend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en 
niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte 
handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra 
veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoe-
nen aan. 
 
2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van ver-
wondingen. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtig-
heid in acht. Maak uzelf vóór het eerste gebruik vertrouwd 
met de veiligheidstechniek en de werking ervan. Controleer 
ook voor elk verder gebruik of het mes nog correct werkt. 
Gebruik uitsluitend onberispelijke snijgereedschappen met 
scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Zorg er 
ook voor dat de werking van het mes niet beïnvloed wordt 
door het te snijden materiaal of door vuil of aangehechte 
deeltjes op het mesje. Let op: het mesje is scherp en kan 
ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom 
nooit het mesje vast! Plaats uw andere hand niet op de 
snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.  
 

3. Onderdelen verwisselen: Verwissel de stomp gewor-
den mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR- 
reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze 
te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of 
de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. 
Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdoms-
verschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de 
veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te ver-
nietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van 
het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van 
het produkt beinvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er 
grote kans op verwondingen!  
 
4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen 
(afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitge-
sloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats. 
 
5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel 
het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange 
levensduur te bevorderen. 
 
Let op: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolg-
schade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbe-
houden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!  

DIENSTEN

Veiligheidsposter Training video Technisch specificatieblad Advies
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TOEBEHOREN

FABRIKANT

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

GORDELTASJE S  
MET CLIP 
NR. 9920

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 veiligheids-
scharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel gebrui-
ken door hier bijvoorbeeld nog een pen of een verpakking 
met mesjes in te steken. 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.

VERZAMELDOOS 
NR. 9810

U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw 
SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMEL-
DOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De 
VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De ge-
vulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier 
met het restafval weggooien.

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS 
NR. 9845

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.


