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SECUPRO 625
NR. 625095

MES MET SQUEEZE-GRIP, GEDOSEERDE SNIJDIEPTE EN FULLY AUTOMATIC BLADE RETRACTION.

Bestelnummer 625095.02

Lange hendel. Kort mesje. Lang plezier ermee. Met afgerond 
trapeziummesje.
Ook de SECUPRO 625 met verkorte maximale meslengte 
is een van onze beste ergonomische messen met squee-
ze-grip. 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 perfect gedoseerde snijdiep-
te 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.

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! 
 
Robuust en evenwichtig 
Zoals u kunt zien en voelen, bestaat de greep uit hoogwaar-

dig 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 krach-
tig snijden. 
 
Voor veeleisende werkzaamheden 
Uitdagend snijmateriaal of verandering van richting – alle-
maal geen probleem voor de SECUPRO 625 met kort trapezi-
ummesje. De combinatie is perfect geschikt voor sneden met 
hoge snijweerstand, bijv. rolmateriaal of rubber. 
 
Inclusief bescherming van producten 
Ook met een snijdiepte van “slechts” 15 mm opent u alle 
gangbare verpakkingen in een handomdraai – maar zonder in 
de buurt van de inhoud te komen. Ook de afgeronde mespunt 
draagt bij aan de verbeterde bescherming van producten. 
 
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.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Fully automatic blade retraction van het 
mesje – zeer hoge graad van veiligheid
De fully automatic blade retraction van het 
mesje van de SECUPRO 625 garandeert u 
een hoge graad van veiligheid t.o.v. snij-
verwondingen. Wanneer het mesje contact 
veliest met het snij-oppervlak trekt het zich 
meteen terug in de houder, zelfs wanneer 
u de hendel ingedrukt houdt.
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Optioneel mesje

TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Zeer hoge veiligheid Mesjeswissel zonder 
gereedschap

Hoogste slijtvastheid Bijzonder ergonomisch

Beveiliging 2-voudig snijvlak Snijdiepte Trapeziummesje afgerond

Soft grip Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Voor extreme 
omstandigheden

Geschikt voor promotionele 
opdruk

 

Karton: tot 2-laags Kunststof strapbanden Rolmateriaal schoonsnijden Rubber

Leder PVC Tapijt Textiel

Wikkel-, stretch-, krimpfolie Folie- en papierbanen Vilt Plakband

Niet geweven stoffen  

NR. 60095 
0,63 mm, met breed snijvlak en 
afgerond mespunt

NR. 60099 
0,63 mm, met breed snijvlak en 
afgerond mespunt

NR. 99 
0,63 mm,  
met breed snijvlak

NR. 199 
0,63 mm, met breed snijvlak, 
roestvrij

NR. 98 
0,63 mm

MESJESWISSEL

Trek de mesjes wisselknop naar 
boven en druk op de hendel. 
Mesje en meshouder komen uit 
de greep.

Zet de hendel vast met de bevei-
liging en draai de greep zo dat de 
transparante mesafdekking naar 
boven wijst.

Nu het mesje draaien of vervan-
gen. Let erop dat het mesje weer 
precies op de nok van de messen-
houder ligt.

Duw de beveiliging in de achterste 
positie zodat de hendel zich weer 
kan losmaken. Vervolgens mes-
wisselknop terug in de greep en 
verder snijden.
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VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Certificaten en onderscheidingen

PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

Bestelnummer NR. 625095.02

Afmetingen in mm 154 x 22 x 59 mm

Gewicht mes 151,0 g

Basismateriaal Aluminium

Snijdiepte 15 mm

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos

Afmetingen individuele doos 160 x 26 x 64 mm

Gewicht individuele doos 165,0 g

Barcode individuele doos 4002632803598

Hoeveelheid per omverpakking 10 messen

Afmetingen omverpakking 133 x 133 x 163 mm

Gewicht omverpakking 1760,0 g

Barcode omverpakking 4002632853593

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

Datum van afgifte 29.06.2020

Certificaat GS-certificaat 
NR. 179729-7166-55094-2020/1
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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 L 
MET CLIP 
NR. 9922

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 veiligheidsscha-
ren. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de buiten-
kant 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 werkgereed-
schap 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.

SAFEBOX 
NR. 108000

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.


