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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 IS DE INTERNATIONAAL GERENOMMEERDE PARTNER
VOOR INNOVATIEVE SNIJ-OPLOSSINGEN. VOORAL OP GEBIED VAN
VEILIGHEIDSMESSEN. ONZE CATALOGUS STELT U ONS HOOGWAARDIG PRODUCTASSORTIMENT VOOR. ONS CONTINUE STREVEN NAAR
EEN KLANTGERICHT AANBOD WEERSPIEGELT ZICH BOVENDIEN IN
EEN NIEUWE, MODERNE MERKIDENTITEIT. DAAROM NODIGEN WE
U VAN HARTE UIT: VERNEEM NIET ALLEEN MEER OVER ONZE PRODUCTEN MAAR LEER ONS OOK OPNIEUW KENNEN ALS KWALITEITSMERK. WELKOM IN DE WERELD VAN DE VEILIGHEIDSMESSEN.
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VEILIGHEIDSMESSEN 2014

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

WELKOM BIJ MARTOR
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WELKOM IN DE WERELD VAN
DE VEILIGHEIDSMESSEN.
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De producten in deze catalogus worden in originele afmeting weergegeven. Enkele uitzonderingen worden op de
productpagina gemeld.

Advies

SAME
CUT.
NEW
LOOK!

ONZE NIEUWE IDENTITEIT.
VOOR EEN DUIDELIJKE COMMUNICATIE.

Onze nieuwe identiteit.
MARTOR wordt MARTOR. Ervaar de beproefde kwaliteit vanaf nu in een nieuwe vormgeving. Duidelijke lijnen, opvallende vormen en
uniforme kleuren karakteriseren onze merkidentiteit in de toekomst. Ons nieuwe logo
is hier hét voorbeeld van. Een afgesneden
letter „a“ geeft u een idee waarmee we ons
bezighouden.

Onze nieuwe profilering
Wat ons voor ogen staat, is veel meer dan
alleen de vormgeving. In de toekomst concentreren we ons nog meer op het echt belangrijke en dat bent u. Uw veiligheid, uw comfort.
We willen u ook inspireren, met hoogwaardige
producten en diensten. Dat is ook te zien aan
onze nieuwe profilering:

Onze producten in een nieuwe vormgeving
Onze bedrijfskleur is blauw, cyaanblauw om
precies te zijn. Ons logo had altijd al die kleur.
Maar onze producten niet. Dat verandert nu.
Onze productonderdelen die voorheen rood
waren, stralen nu bijna over de hele lijn in fris
cyaan. Op de kwaliteit heeft dit geen invloed.
In de toekomst herkent u MARTOR nog beter
omdat alles dezelfde kleur heeft.
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SAME CUT. NEW LOOK!
ONZE NIEUWE PICTOGRAMMEN.

MARTOR is trots op haar uitgebreide assortiment. Alleen was er het feit dat u moeilijk het
voor u juiste product vond. Daarom adviseren we u uitgebreid. Een bijkomende hulp is ons
nieuwe pictogrammensysteem. Elk symbool bevat informatie: bijvoorbeeld over het veiligheidsniveau, de snijdiepte of de structuur van de greep. En elk veiligheidsmes kreeg meerdere pictogrammen toegewezen. Zo ziet u in één oogopslag wat het betreffende snijgereedschap u vooral biedt.

Zinvolle accessoires
Zinvol is alles wat u het werken
gemakkelijker maakt: dat gaat van
gordeltassen tot veiligheidssleutel tot
verzameldoos voor gebruikte mesjes.
Wat voor welk product relevant is,
ziet u hier.

Onze diensten
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.

product afbeelding exemplarisch
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MDP

9

Alles over het mesje
Is een mesjeswissel mogelijk? En zo ja, met of
zonder gereedschap? Hoe groot is de maximale
meslengte? En hoe diep snijdt het mesje? Hier
komt het soms op een millimeter aan. Kijk dus
zorgvuldig!

Welke 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.

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?
Voor rechts- en linkshandigen? Van
metaal? Of metaaldetecteerbare
kunststof? Dat alles en nog veel meer
verneemt u met behulp van deze
pictogrammen.

›› Hier laten we slechts een selectie zien. Alle pictogrammen incl. uitleg vindt u op de uitklapflap aan het
einde van de catalogus.
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SAME CUT. NEW LOOK!
ONS NIEUWE NAMENSYSTEEM.

SECUMAX
De naam van de productgroep is samengesteld uit SECU (= veilig) en een achtervoegsel.
Samen beschrijven ze het veiligheidsniveau.

100
Het identificatienummer staat voor
een bepaald product van de groep.
Het eerste getal identificeert het
segment:

MAX
veilig verborgen mesje
→ hoogste veiligheid

1/2 = Basic
3/4 = Comfort
5/6 = Premium

PRO
fully automatic blade retraction
→ zeer hoge veiligheid

Het tweede en derde getal specificeren het product.

MDP
Toevoeging
Zo nodig kan aanvullende productgerelateerde informatie, zoals
bijvoorbeeld MDP of SOS, toegevoegd worden.

VOORBEELDNAMEN VAN NIEUWE PRODUCTEN

SECUMAX 150
SECUMAX 350
SECUNORM 175
VOORBEELDNAMEN VAN OUDE PRODUCTEN

NORM
automatic blade retraction
→ hoge veiligheid

Wat is er bijzonder aan het nieuwe productnamensysteem? De innovatie steekt in het
begrip “systeem”: we hebben onze veiligheidsmessen eerst overzichtelijk ingedeeld
in drie groepen en daarvoor een productkenmerk als maatstaf genomen dat voor u
van groot zo niet het grootste belang is: de
ingebouwde beveiligingstechnologie en het
daardoor bereikte veiligheidsniveau.
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MARTego →
SECUPRO MARTEGO
Profi25 →
SECUNORM PROFI25

Vooral bij onze nieuwe producten komen we
op nieuw grondgebied. Bijvoorbeeld SECUMAX 150 en 350: hier volgt op de naam van
de groep een nummer met 3 cijfers dat op
zijn beurt een speciale betekenis heeft. In het
algemeen kunnen we zeggen: hoe hoger het
getal, des te beter uitgerust is het product.
We onderscheiden hier Basic, Comfort en
Premium.

Maak u geen zorgen! U hoeft de u vertrouwde productnamen ook in de toekomst niet
te missen. Een MARTEGO blijft altijd een
MARTEGO, een PROFI een PROFI en een
EASYSAFE een EASYSAFE. We hebben nu
wel een groepsnaam voor de individuele
naam gezet om de oriëntatie voor u gemakkelijker te maken. De kwaliteit en de snijprestaties zijn even goed als altijd, alleen kunt u
onze producten in de toekomst beter indelen.

Easysafe →
SECUMAX EASYSAFE
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ONZE VEILIGHEIDSMESSEN
= ACTIEVE ONGEVALLENPREVENTIE.

MEER VEILIGHEID OP DE WERKPLEK.
ONZE DRIE VEILIGHEIDSTECHNIEKEN.

70%

Veiligheidstechnieken

Veilig verborgen mesje (VVM)
Het mesje ligt niet bloot, maar is afgeschermd van mens en goederen. Dat geeft
u de hoogste mate aan veiligheid tegen
snij-ongevallen en tegen beschadigingen
van goederen.

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. Op het automatisch 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 TÜV 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 (VVM, FABR
en ABR) 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.

Om u een voorbeeld te geven: een grote
internationale meubelketen kon met onze
hulp het aantal snij-ongevallen op twee
jaar tijd verminderen met ca. 70%.

500

Fully automatic blade retraction (FABR)
Het intelligente snijgereedschap: zodra het
mesje het snijmateriaal verlaat, trekt het
zichzelf automatisch in de greep terug,
helemaal zonder dat u er iets voor hoeft te
doen. Dat noemen wij “zeer hoge veiligheid”.

Met MARTOR beschermt u uw medewerkers en uw kostenbudget. Elke vermeden
uitvaldag bespaart u tot maximaal € 500.

Automatic blade retraction (ABR)
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.
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WANNEER U OP DE BEVEILIGING KUNT VERTROUWEN,
KUNT U ZICH DES TE MEER CONCENTREREN OP UW WERK.
PRODUCTEN VAN MARTOR WORDEN IN MEER DAN 70
LANDEN GEBRUIKT. WIJ HELPEN U GRAAG!

DHL-medewerker met SECUPRO MARTEGO

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, zorgen wij met succes mee voor de reputatie
van Solingen. Vandaag de dag leveren we producten in meer dan 70 landen. In meer dan
20 landen worden we bovendien vertegenwoordigd door partnerbedrijven. Onze lokale
partners delen onze waarden. Ze leveren niet alleen aan uw MARTOR-klanten en geven
u een gedetailleerd advies, maar ze bezorgen ons ook suggesties van over de hele wereld
die wij regelmatig opnemen in onze productinnovaties.

WWW.MARTOR.COM

Van Solingen naar de rest van de wereld. Onze
partners zijn gevestigd in Argentinie, Australie,
Belgie, Colombia, Frankrijk, Groot-Brittannie,
Hongarije, Hongkong, Israel, Italie, Korea,
Mexico, Nederland, Polen, Rusland, Singapore,
Spanje, Tsjechie, Turkije, VS, Zweden.
Onderscheidingen voor onze producten:
Ons streven naar kwaliteit en hoogwaardige
vormgeving wordt gehonoreerd. Er is voor
ons echter nog een grotere onderscheiding:
uw tevredenheid.

TÜV Rheinland bevestigt:
MARTOR in Duitsland beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.
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Klantenadviseur bij MARTOR

U WILT ZICH BIJ DE PRODUCTSELECTIE PERSOONLIJK LATEN ADVISEREN? BEL ONS: WIJ
HELPEN U GRAAG.

TELEFOON, E-MAIL OF FAX.
EN ALLES DRAAIT OM
UW BEHOEFTEN.

@

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

Eerste contact en advies
U bent al klant bij ons en wenst een bestelling
te plaatsen? Of u hebt praktische hulp bij de
productselectie nodig? In deze en in alle andere
gevallen zorgen onze vakkundige klantenadviseurs voor u: per telefoon, fax of e-mail.

Servicemedia voor nog meer informatie
Onze klantenadviseurs bieden u bovendien
productgerelateerde servicemedia aan die u
voorzien van meer informatie: catalogi, productflyers, veiligheidsaffiches, video‘s die
toepassingen tonen, enz.

Snelle leveringsservice
Na het advies weet u meestal welk
snijgereedschap het beste past bij uw
bedrijf. Nu wilt u het echter ook in uw
handen houden. Na de snelle verwerking van uw bestelling ontvangt u dus
tijdig uw MARTOR-producten.

Lokale* ondersteuning*
U heeft een snijprobleem en zoekt naar een oplossing op maat? Onze buitendienst kan u indien
gewenst direct op uw werkplek verder helpen.
Neem contact op met onze klantenadviseurs om
een afspraak te maken.
Trainingen en instructies*
De ondersteuning ter plaatse kan indien nodig ook veel verder gaan, bijvoorbeeld in het kader van een openhuisbeurs
op uw locatie. Onze trainingen en opleidingen zijn steeds
gebruikergerelateerd, voor een nog meer geoefend gebruik
van onze snijgereedschappen. Bovendien nemen onze technische adviseurs ook rechtstreeks contact op met veiligheidsdeskundigen en beroepsverenigingen.
*alleen in bepaalde landen
16
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ONZE NIEUWSTE PRODUCTEN

SECUMAX 150

SECUMAX 350

Een mes dat eigenlijk alles kan: snijden,

Een multitalent als de SECUMAX 150, maar

schrapen, openritsen en nog veel meer

dan met de innovatieve mesjeswissel. Alle

op de pagina’s 78 – 79.

informatie op de pagina’s 76 – 77.

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.

VANAF
MEDIO 2014
SECUNORM 175

SECUNORM 380

Het goede nu nog beter: ontdek de opvol-

Het eerste veiligheidsmes met meer dan 4 cm

ger van de populaire SECUNORM HANDYCUT

meslengte en automatic blade retraction:

op de pagina’s 62 – 63.

pagina 52.

SECUNORM MIZAR

SECUPRO MERAK

Uw entree in de wereld van onze gebruiks-

Het kleine broertje van de SECUPRO MARTEGO.

vriendelijke messen met tanggrip. Nu te

Met grote voordelen zoals het fully automatic

zien op de pagina’s 60 – 61.

blade retraction: pagina 24.
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Het intelligente snijgereedschap: zodra het mesje
het snijmateriaal verlaat, trekt het zichzelf automatisch in de grip terug, zonder dat u er iets voor hoeft
te doen. Dat noemen wij “zeer hoge veiligheid”.

20

SECUPRO

Fully automatic blade retraction

21

SECUPRO MARTEGO
NR. 122001

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!

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

45°

Gemonteerd mesje
NR. 92

0,40 mm

NR. 192

0,40 mm, roestvrij

Optioneel mesje

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

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.

22

4-voudig snijvlak
Aangezien het 4 scherpe kanten heeft, kunt u
het hoogwaardige Solingen-mesje verschillende
malen draaien. Dankzij de
snijdiepte blijven de goederen beschermd.

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 houder komt.

Certificaten en onderscheidingen

23

SECUPRO MERAK
NR. 124001

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.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

45°

Gemonteerd mesje
NR. 92

0,40 mm

NR. 192

0,40 mm, roestvrij

Optioneel mesje

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Ergonomische houder
Rechtshandigen en linkshandigen zullen met plezier
en op zeer productieve
wijze de SECUPRO MERAK
gebruiken. De vorm van de
houder is zeer ergonomisch.

24

4-voudig snijvlak
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.

Veilige mesjeswissel
U kunt het mesje wisselen
zonder het gebruik van
gereedschap en zonder
de houder 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 slijtvast kunststof dat toch zeer
licht is. Dit zorgt voor een
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.
Certificaten en onderscheidingen
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SECUPRO MEGASAFE
NR. 116006

Knappe look, hoge veiligheid.
U bent op zoek naar een veiligheidsmes met een
grotere snijdiepte? U wenst een alternatief van
de OPTISAFE en de MAXISAFE? In beide gevallen
is de SECUPRO MEGASAFE de beste 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.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

45°

Gemonteerd mesje
NR. 60099 0,63 mm

Optioneel mesje
NR. 99

0,63 mm

NR. 199

0,63 mm, roestvrij

NR. 98

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Robuuste houder
De houder van de hoogwaardige SECUPRO MEGASAFE is vervaardigd uit
100% aluminium en is dus
zeer robuust. U kunt er alle
gangbare snijmaterialen de
baas mee.

26

Mesjesvervanging zonder
houder 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 houder
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-voudig snijvlak
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.

Certificaten en onderscheidingen
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SECUPRO MEGASAFE
NR. 116001

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 26).

SECUPRO MEGASAFE
NR. 116003

Bijzonder hoogwaardig, met niet-afgerond trapeziummesje.
Ook bij deze versie is er een 0,63 mm dik trapeziummesje beschikbaar.
Hier zijn de mespunten niet afgerond.

Knappe look, hoge veiligheid. Met dunner mesje.
U bent op zoek naar een veiligheidsmes met een grotere snijdiepte. U
wenst alternatief van de OPTISAFE en de MAXISAFE? In beide gevallen
is de SECUPRO MEGASAFE de beste keuze. Dankzij de snijdiepte van 20
mm hoeft u geen enkele uitdaging uit de weg te gaan. Bovendien blijft
uw veiligheid ook gegarandeerd wanneer u werkt met een geringere
snijlengte aangezien ook dan de fully automatic blade
retraction in werking treedt.

Gemonteerd mesje

NR. 99

Technische kenmerken

Toepassing

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 116004
Bijzonder hoogwaardig, met roestvrij trapeziummesje.
U heeft uw SECUPRO MEGASAFE graag met roestvrij mesje? Hier hebt u
het. Roestvrij betekent dat u het mesje ook in een vochtige omgeving
probleemloos gedurende een langere periode kunt gebruiken.

Gemonteerd mesje

NR. 199

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm,
roestvrij

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 116002
Bijzonder hoogwaardig, met haakmesje.
Identiek aan de eerder genoemde versies, maar dan voorzien van een
0,63 mm dik haakmesje. Ideaal voor het snijden van textiel, garens,
linten, tapijten, folies of kunststof strapbanden.

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 609
0,30 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127
›› alle mesjes vanaf pagina 130

Service

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen

NR. 98

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUPRO MAXISAFE
NR. 101806

De 3-zijdige schuifknop biedt u maximaal
comfort.
Bent u enkel tevreden met het hoogst haalbare? Dan is er voor u de SECUPRO MAXISAFE,
ons veiligheidsmes met fully automatic blade
retraction. Dankzij de hoge maximale meslengte kunt u- afhankelijk van het gemonteerde
mesje – makkelijk 3-laags karton, tapijt, folie en
andere materialen de baas. U geniet het hoogst
mogelijke comfort, of u nu rechts- of linkshandig bent. Bovendien beschikt het mes over een
afgeronde punt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

45°

Gemonteerd mesje
NR. 60099 0,63 mm

Optioneel mesje
NR. 99

0,63 mm

NR. 199

0,63 mm, roestvrij

NR. 98

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

3-zijdige schuifknop
Schuifknop voor rechtshandigen? Voor linkshandigen?
Centrale schuifknop bovenaan voor beide? Hoe u het
mesje ook wenst te activeren, de SECUPRO MAXISAFE
geeft u alle mogelijkheden.
De 3-zijdige schuifknop is
aangenaam en multifunctioneel te bedienen.
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Met een druk op de knop
Het mesje is makkelijk
handmatig te vervangen.
Met een druk op de knop
wordt de houder geopend.
De mesjeshouder wordt
naar voren geschoven en
het mesje kan vervangen
worden. Heel eenvoudig.

Kunststof 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-voudig snijvlak
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.

Voorzien van een klein oog
Niemand wenst een snijgereedschap als de SECUPRO
MAXISAFE te verliezen. Hij
is dan ook voorzien van
een oog om het mes te
kunnen bevestigen aan de
gebruiker of de werkplek.

Certificaten en onderscheidingen
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SECUPRO MAXISAFE
NR. 101899

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 30).

SECUPRO MAXISAFE
NR. 101106

Met 3-zijdige schuifknop en een niet-afgerond trapeziummesje.
Ook met schuifknop aan drie zijden. Ook bij deze versie is er een 0,63 mm
dik trapeziummesje beschikbaar. Hier zijn de mespunten niet afgerond.

Perfect te hanteren. Met schuifknop aan twee zijden.
Bent u enkel tevreden met het hoogst haalbare? Dan is er voor u de
SECUPRO MAXISAFE, ons veiligheidsmes met fully automatic blade retraction.Dankzij de hoge maximale meslengte kunt u- afhankelijk van het
gemonteerde mesje- makkelijk 3-laags karton, tapijt, folie en andere materialen de baas. U geniet van het hoogst mogelijke comfort, of u nu rechtsof linkshandig bent. Een andere bijzonderheid: de afgeronde mespunt.

Gemonteerd mesje

NR. 99

Technische kenmerken

Toepassing

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 101898
Met 3-zijdige schuifknop en haakmesje.
Identiek aan de eerder genoemde versies, maar dan voorzien van een
0,63 mm dik haakmesje. Ideaal voor het snijden van textiel, garens,
linten, tapijten, folies of kunststof strapbanden.

Gemonteerd mesje

NR. 98

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 101199
Met 2-zijdige schuifknop en niet-afgerond trapeziummesje.
De SECUPRO MAXISAFE met schuifknop aan twee zijden en een 0,63 mm
dik trapeziummesje. Eén schuifknop minder, maar daarom niet minder
comfort voor rechts- en linkshandigen.

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 60099
0,63 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

NR. 99
0,63 mm

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen

NR. 99

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130
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Optioneel mesje

NR. 199
0,63 mm, roestvrij

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 98
0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUPRO MAXISAFE
NR. 101860

Toepassing

SECUPRO MAXISAFE
NR. 101800

Maximale robuustheid. Voorzien van 3-zijdige schuifknop.
Bent u enkel tevreden met het hoogst haalbare? Dan is er voor u de
SECUPRO MAXISAFE, ons veiligheidsmes met fully automatic blade retraction. Dankzij de hoge maximale meslengte kunt u – afhankelijk van het
gemonteerde mesje – makkelijk 3-laags karton, tapijt, folie en andere
materialen de baas. De metalen bescherming vooraan de houder maakt
de SECUPRO MAXISAFE bijzonder slijtvast. Bovendien beschikt het mes
over een afgeronde punt.

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 34).

Met 3-zijdige schuifknop, metalen beschermkapje en een niet-afgerond
trapeziummesje.
Ook met schuifknop aan drie zijden en metalen beschermkapje. Ook bij
deze versie is er een 0,63 mm dik trapeziummesje beschikbaar. Hier zijn de
mespunten niet afgerond.

Gemonteerd mesje

NR. 99

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 101801
Met 3-zijdige schuifknop, metalen beschermkapje en haakmesje.
Identiek aan de eerder genoemde versies, maar dan voorzien van een
0,63 mm dik haakmesje. Ideaal voor het snijden van textiel, garens,
linten, tapijten, folies of kunststof strapbanden.

Gemonteerd mesje

NR. 98

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 101906
PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 60099
0,63 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Optioneel mesje
NR. 99
0,63 mm

Certificaten en onderscheidingen

NR. 199
0,63 mm, roestvrij
NR. 98
0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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Met 2-zijdige schuifknop, metalen beschermkapje en afgerond
trapeziummesje.
De SECUPRO MAXISAFE beschikt over een dubbelzijdige schuifknop en
een metalen beschermkapje. Bovendien heeft het een 0.63mm dik
trapezium mesje met afgeronde punt.

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

NR. 60099 0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUPRO OPTISAFE
NR. 100145

Toepassing

Optimaal in alle opzichten.
De SECUPRO OPTISAFE is optimaal in alle opzichten. Het 4-voudige snijvlak en de metaalversterkte voorkant van de houder zorgen ervoor dat u
langer plezier hebt van uw veiligheidsmes. De schuifknop voor rechts- en
linkshandigen en de ergonomische vorm verhogen uw comfort aanzienlijk. De minimale snijdiepte is dan wel niet geschikt voor alle toepassingen,
ze voorkomt schade aan de goederen.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 45
0,30 mm

VERZAMELDOOS

36

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9810

Technische kenmerken
NR. 41
0,63 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127
›› alle mesjes vanaf pagina 130

Optioneel mesje

Service
NR. 145
0,30 mm, roestvrij

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Optimale veiligheid door beschermkapje.
Het is u allicht meteen opgevallen. De SECUPRO LEWIS is een ongewoon
mes. Maar op een positieve manier! Het is niet zo dat het mesje terugspringt wanneer het snijcontact wordt onderbroken. In dit geval wordt het
mesje meteen afgeschermd door een beschermkapje, zelfs wanneer u de
schuifknop ingedrukt houdt. Zeer opvallend is het feit dat u kunt kiezen
tussen 2 verschillende snijdieptes.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

SECUPRO LEWIS
NR. 710000

›› alle mesjes vanaf pagina 130

De belangrijkste snijmaterialen

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen
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SECUPRO PROSAFE
NR. 01152

Hoge mobiliteit van de pols.
De SECUPRO PROSAFE is een veiligheidsmes
voor extreme en veeleisendere snijtoepassingen. Het mes wordt geactiveerd met een
zwaaiende beweging van de pols. Een gelijkaardige beweging zorgt ervoor dat het mesje
terug in de houder springt. Het belang van deze
manier van werken laat zich ontdekken bij het
gebruik. De enorm stevige SECUPRO PROSAFE
is geschikt voor alle klassieke snijtoepassingen
zoals karton, rubber, leer en folie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 5232

0,63 mm

NR. 610

0,63 mm, roestvrij

NR. 852

0,63 mm, roestvrij, TiN

Optioneel mesje

NR. 85233 0,63 mm, TiN
NR. 8852

0,63 mm, TiN

NR. 65232 0,63 mm

NR. 56

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Robuuste houder
De SECUPRO PROSAFE is
hoofdzakelijk uit aluminium
vervaardigd en dus zeer robuust. Dit snijgereedschap
kan worden gebruikt voor
alle klassieke snijtoepassingen, ook met grote kracht.

38

Eenvoudige mesjeswissel
U hebt geen gereedschap
nodig om het mesje te vervangen. Duw de geribbelde
cover van het mesje naar
beneden, haal de cover
weg, vervang het mesje
en klaar is kees.

2-voudig snijvlak
Alvorens het hoogwaardige
mesje te vervangen kunt
u het eerst omdraaien. Dit
verdubbelt het gebruik van
het mesje – en spaart uw
krachten. Uw SECUPRO
PROSAFE snijdt immers
weer als nieuw.

Voor rechts- en
links-handigen
U kunt de SECUPRO
PROSAFE activeren met
een zwaaiende beweging
van de pols. Er is geen
schuifknop en dus is het
mes geschikt voor rechtsen linkshandigen.

Bijzondere handeling
U kunt het mesje opnieuw in
de houder laten verdwijnen
door een slaande beweging.

Service

Certificaten en onderscheidingen
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SECUPRO CUT-O-MATIC
NR. 438

Veiligheid? Doeltreffendheid? De haak heeft
het allemaal!
Zonder enige twijfel is dit een snijhaak die voldoet aan alle eisen. Wenst u de overblijvende of
beschadigde lagen papier van een rol te verwijderen? De SECUPRO CUT-O-MATIC is hiervoor het
ideale snijgereedschap. De gladde haak is gespecialiseerd in sterkere papiersoorten. U kunt tevens de snijdiepte bepalen met de instelschroef.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 753

8,00 mm

NR. 754

2,00 mm

Optioneel mesje
80% van de ware grootte

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

NR. 9810

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Uitzonderlijk robuust
U merkt meteen dat de
Secupro CUT-O-MATIC werd
ontworpen naar de allerhoogste eisen. Dit geldt
voor de goed gebouwde
houder en de beschermbeugel. Elk snijmateriaal
deinst terug voor de haak!

40

Eenvoudige mesjeswissel
Het vervangen van het
mesje is zeer eenvoudig
d.m.v. een stelschroef.

Stevige grip
Zelfs met handschoenen
kunt u perfect werken met
de SECUPRO CUT-O-MATIC
omdat u op de meest perfecte manier de houder
kunt gebruiken. De beschermingskap bovenaan laat de
stabiliteit toenemen wanneer u snijdt.

De juiste snede
U kunt enkel dat deel snijden waar u de haak in hebt
gebracht. De beschermbeugel blokkeert de haak meteen wanneer u de snede
verlaat, wat uiteraard beter
is voor uw welzijn.

Voor rechts- en
links-handigen
Of u nu snijdt, scheurt of
afschraapt: er bestaat geen
onderscheid tussen rechtsof linkshandigen. Iedereen
kan ermee overweg.
Certificaten en onderscheidingen
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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 PROFI25
NR. 120001

Professioneel bij ieder gebruik.
Dit mes wordt terecht de SECUNORM PROFI25
genoemd. „PROFI“ omdat u in het bezit bent
van een professioneel snijgereedschap voor alle
gebruikelijke materialen en snijtoepassingen.
„25“ omdat het mesje 25 mm uitsteekt. Zo kunt
u zonder al te veel inspanning 3-laags karton
snijden. Net zoals de andere „PROFI‘S“ heeft dit
veiligheidsmes automatic blade retraction.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 99

0,63 mm

NR. 199

0,63 mm, roestvrij

Optioneel mesje

NR. 60099 0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Robuuste houder
Het kunststof binnenwerk
van de SECUNORM PROFI25
bevindt zich in een aluminium houder. Robuust en
duurzaam design voor zeer
frequente snijwerkzaamheden.

44

2-voudig snijvlak
Alvorens het kwaliteitsmesje te verwisselen kunt u
het eerst omdraaien. Dit
verdubbelt het gebruik van
het mesje – en spaart uw
krachten omdat uw product
als nieuw snijdt.

Zonder gereedschap
U kunt het mesje snel verwisselen. U hoeft slechts
het kunststof binnenwerk
uit de houder te duwen en
het mesje door een nieuw
mesje te vervangen.

Voor rechts- en
links-handigen
De SECUNORM PROFI25
past in iedere hand. Zelfs
die van u. Als linkshandige
hoeft u het mesje slechts
om te keren en uw mes is
gereed voor gebruik.

Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM MULTISET
NR. 118001

Instelbare snijdiepte.
De SECUNORM MULTISET is direct verbonden
met onze legendarische PROFI-familie. Het werd
MULTISET genoemd vanwege een belangrijke
innovatie: de instelbare snijdiepte. Dit betekent
dat u zelf beslist hoe lang het mesje dient te zijn:
5, 9, 14, 19 of 24 mm. Zo heeft u iedere keer een
nieuw snijgereedschap tot uw beschikking, optimaal geschikt voor uw toepassing. Bovendien
beschermt u op deze wijze uw goederen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 99

0,63 mm

NR. 199

0,63 mm, roestvrij

Optioneel mesje

NR. 60099 0,63 mm

NR. 98

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Flexibele snijdiepte
Wat biedt de SECUNORM
MULTISET dat andere
messen niet hebben? Een
stelschroef waarmee u de
snijdiepte tussen 5 mm en
24 mm kunt instellen. U
kunt uw mes aanpassen
aan de situatie en het
verpakkingsmateriaal.

46

Duurzaam
Het kunststof binnenwerk
van dit veiligheidsmes is geplaatst in een aluminium behuizing. Het degelijke design
maakt dit mes duurzaam en
ideaal voor zeer frequente
snijwerkzaamheden.

2-voudig snijvlak
Alvorens het mesje te vervangen kunt u dit omkeren.
Dit verdubbelt het gebruik
van het mesje – en spaart
uw krachten. Uw SECUNORM
MULTISET zal weer als nieuw
snijden.

Zonder gereedschap
Géén ingewikkelde wijze
van mesjes verwisselen. U
hoeft slechts het kunststof
binnenwerk uit de houder
te schuiven en het oude
mesje door een nieuw
mesje te vervangen.

Voor rechts- en
links-handigen
De SECUNORM MULTISET
past in iedere hand. Zelfs
die van u. Als linkshandige
hoeft u het mesje slechts
om te keren en uw mes is
gereed voor gebruik.

Certificaten en onderscheidingen

47

SECUNORM MULTISET
NR. 118006

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 46).

SECUNORM MULTISET
NR. 118003

Met afgerond trapeziummesje.
Ook deze variant biedt u een 0.63mm dik trapezium mesje. Maar het
heeft een afgeronde punt. Met als gevolg nog meer bescherming voor
u en uw goederen.

Instelbare snijdiepte. Met dunner mesje.
De SECUNORM MULTISET is direct verbonden met onze legendarische
PROFI-familie. Het werd MULTISET genoemd vanwege een belangrijke
innovatie: de instelbare snijdiepte. Dit betekent dat u zelf beslist hoe
lang het mesje dient te zijn: 5, 9, 14, 19 of 24 mm. Zo heeft u iedere
keer een nieuw snijgereedschap tot uw beschikking, optimaal geschikt
voor uw toepassing. Bovendien beschermt u op deze wijze uw goederen.

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

Toepassing

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 60099 0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 118002
Met haakmesje.
Identiek aan de eerder genoemde versies, maar dan voorzien van een
0,63 mm dik haakmesje. Ideaal voor het snijden van textiel, garens,
linten, tapijten, folies of kunststof strapbanden.

Gemonteerd mesje

NR. 98

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 609
0,30 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127
›› alle mesjes vanaf pagina 130

Service

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM PROFI40
NR. 119001

Grote snijdiepte. Hoge kwaliteit.
De SECUNORM PROFI40 is eveneens een echte
PROFI. Bovendien is het een echte professional
voor het opensnijden van zakken. U weet: dit
vergt vaak een bijzonder lange snijdiepte. Daarom is de SECUNORM PROFI40, uitgerust met een
40 mm mesje, een zeer goede keus. Het mesje
is bovendien extreem sterk. Bent u linkshandig?
Keer eenvoudig het mesje om en uw mes is
klaar voor gebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 7940

0,50 mm

Optioneel mesje
NR. 17940 0,50 mm, roestvrij
›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Lang stabiel mesje
Waarom een normaal mes
niet aan dit mes kan tippen? Omdat het SECUNORM
PROFI40 mesje bijzonder
sterk is en niet snel breekt.
Ideaal om zakken of banen
papier van de rol te snijden.
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Onnavolgbaar
Het kunststof binnenwerk
van de SECUNORM PROFI40
bevindt zich in een aluminium houder. Met zijn robuuste design is het voorbestemd voor zeer frequente
snijwerkzaamheden en zeer
duurzaam.

Zonder gereedschap
U kunt het mesje snel verwisselen. U hoeft slechts
het kunststof binnenwerk
uit de houder te duwen en
het mesje door een nieuw
mesje te vervangen.

Voor rechts- en
links-handigen
De SECUNORM PROFI40
past in iedere hand. Zelfs
die van u. Als linkshandige
hoeft u het mesje slechts
om te keren en uw mes is
gereed voor gebruik.

Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM 380
NR. 380001

Onze wereldprimeur. Voor speciale eisen.
Een lang mesje en toch veilig? Dat werd lang als
een contradictie beschouwd. Tot nu. Want de
nieuwe SECUNORM 380 is het eerste veiligheidsmes ter wereld met meer dan 4 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.

VANAF
MEDIO 2014

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

85% van de ware grootte

Gemonteerd mesje
NR. 79

0,50 mm

Optioneel mesje
NR. 179

0,50 mm, roestvrij

NR. 7940

0,50 mm

NR. 17940 0,50 mm, roestvrij
›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Grote snijdiepte
“Grote” is eigenlijk te weinig
gezegd: de maximale meslengte is ongeveer 7,5 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.
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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. En ook
op het extreem buigzame
mesje kunt u vertrouwen.

Voor rechts en links
Zowel links- als rechtshandigen zullen aan de nieuwe
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.
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SECUNORM PROFI LIGHT
NR. 123001

De bijzonder lichte zwaargewicht.
De SECUNORM PROFI LIGHT is de jongste aanwinst in de PROFI-familie. Het mes is enkele
grammen lichter vanwege de kunststof houder.
Desondanks is het een zwaargewicht wanneer
het op snijden aankomt. U kunt het voor allerhande materialen gebruiken omdat het mesje
ver naar buiten komt. Geschikt voor ontelbare
snedes. En voor speciale behoeften omdat in de
houder verschillende soorten mesjes geplaatst
kunnen worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 5232

0,63 mm

NR. 610

0,63 mm, roestvrij

NR. 852

0,63 mm, roestvrij, TiN

NR. 8852

0,63 mm, TiN

Optioneel mesje

NR. 85233 0,63 mm, TiN
NR. 65232 0,63 mm

NR. 56

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Geen slijtage
Voor de SECUNORM PROFI
LIGHT is een speciale slijtvaste kunststof toegepast,
voor toenemende stabiliteit.
Het gevolg: u geniet nog
langer van uw veiligheidsmes. Ter info: het design
van de SPL is een awardwinner.
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Met een druk op de knop
Mesjes vervangen is buitengewoon simpel. U heeft
geen gereedschap nodig.
Druk eenvoudig op de knop,
trek vervolgens het kunststof binnenwerk eruit, vervang het mesje, en klaar.

2-zijdige schuifknop
Met de rechterhand? Met de
linkerhand? Het doet er niet
toe! De SECUNORM PROFI
LIGHT is uitgerust met een
schuifknop die van beide
zijden te bedienen is. U kunt
zelf kiezen.

Ergonomisch licht
Zoals alle modellen van de
PROFI-familie is ook dit mes
ergonomisch vormgegeven.
Met amper 43 gram is de
PROFI LIGHT een zeer lichte
variant. Zeer frequente
ssnijwerkzaamheden zult
u als makkelijk ervaren.

2-voudig snijvlak
Alvorens het mesje te
vervangen kunt u het omkeren. Dit verdubbelt het
gebruik van het mesje –
en spaart uw krachten. Uw
SECUNORM PROFI LIGHT zal
weer als nieuw snijden.

Service

Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM POWERCUT
NR. 02103

De naam zegt alles.
Eén blik op de SECUNORM POWERCUT is voldoende om te weten waarvoor het gemaakt
werd: krachtig snijden. Opdat het mes volledig
gebruik kan maken van haar kracht zijn er vele
varianten van het 0,63 mm dik mesje verkrijgbaar. Tegelijkertijd moet de kracht die u uitoefent beperkt zijn. Het mes is daarom in een
ergonomische vorm gegoten. Het past op de
beste manier in uw hand. En dat maakt snijden
merkbaar gemakkelijker.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 6132

0,63 mm

NR. 610

0,63 mm, roestvrij

85% van de ware grootte
Optioneel mesje
NR. 85233 0,63 mm, TiN
NR. 65232 0,63 mm

NR. 56

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

NR. 9810

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Voor zwaar en intensief
gebruik
Waarom is de SECUNORM
POWERCUT zo geschikt voor
zwaar en intensief gebruik?
Omdat het design massief
is, de kunststof slijtvast, de
houder ergonomisch en met
metaal verstevigd. Het is
uw beste hulp voor krachtig
snijden.
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Voor rechts- en linkshandige gebruikers
Wanneer het mes ingesteld
is voor rechtshandigen hoeft
u enkel de schroef van de
schuif los te draaien en aan
de andere zijde weer vast
te zetten om het mes voor
linkshandigen in te stellen.

2-voudig snijvlak
Alvorens het mesje te
vervangen kunt u het omkeren. Dit verdubbelt het
gebruik van het mesje –
en spaart uw krachten. Uw
SECUNORM POWERCUT zal
weer als nieuw snijden.

2 mesdikten
Het spreekt voor zich dat
de SECUNORM POWERCUT
uitgerust is met een zeer
sterk mesje. Er is niets
beters voor dik rubber, dik
folie en meerlaags karton.
Kies voor de 0,90 mm of
de 0,63 mm variant.

Explosieveilig
Belangrijk: wanneer uw
SECUNORM POWERCUT
op de grond valt zullen er
geen vonken ontstaan. In
sommige industrieën – zoals bijv. mijnen – is dit van
levensbelang.

Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM POWERCUT
NR. 02104

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 56).

SECUNORM GENIAL
NR. 04152

De krachtigste. Met 0,90 mm dik trapeziummesje.
Identiek aan de eerder genoemde versie, maar uitgerust met een extra
dik trapeziummesje. Ideaal voor het snijden van zeer dikke en robuuste
materialen (rubber, folie, karton, enz.).

Perfect passend in uw handen.
Draagt u veiligheidshandschoenen op het werk? En bent u op zoek naar
een mes dat goed en veilig in uw hand past? Met de solide en ergonomische vorm is de SECUNORM GENIAL buitengewoon geschikt. U kunt meerlaags karton, folie of kunststof snijden zonder uw armen te vermoeien.
Indien nodig kunt u het trapeziummesje door een haakmesje vervangen.

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

Toepassing

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 61329 0,90 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 02101
De krachtigste. Met trapeziummesje en mesvergrendeling.
De SECUNORM POWERCUT met het 0,63 mm dikke trapeziummesje en extra mesvergrendeling. Let op: wanneer u de vergrendeling in werking stelt,
wordt het de automatic blade retraction buiten werking gesteld.

Gemonteerd mesje

NR. 6132

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 02102
De krachtigste. Met 0,90 mm dik trapeziummesje en mesvergrendeling.
De SECUNORM POWERCUT met het extra dikke trapeziummesje en extra
mesvergrendeling. Let op: wanneer u de vergrendeling in werking stelt,
wordt de automatic blade retraction buiten werking gesteld.

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 5232
0,63 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

NR. 610
0,63 mm, roestvrij

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen

NR. 61329 0,90 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130

Optioneel mesje

NR. 85233
0,63 mm, TiN

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 65232
0,63 mm
NR. 56
0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUNORM MIZAR
NR. 125001

Squeeze-grip.
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.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 5232

0,63 mm

NR. 610

0,63 mm, roestvrij

NR. 852

0,63 mm, roestvrij, TiN

NR. 8852

0,63 mm, TiN

Optioneel mesje

NR. 85233 0,63 mm, TiN
NR. 65232 0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Ergonomisch gevormd
Rechtshandig? Linkshandig?
Het maakt voor de SECUNORM MIZAR niet uit. De
ergonomische double-lock
grip past perfect in elke
hand. Snijden wordt uitzonderlijk makkelijk voor u,
zelfs met hoge frequentie.
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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 3-in-1 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 “3in-1 activator” is uniek. U
beschikt niet enkel over de
“lock and unlock” functie,
u kunt ook eenvoudig en
veilig mesjes verwisselen.

2-voudig snijvlak
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.
Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM 175
NR. 175001

Ongelooflijk veel comfort in deze klasse.
Wie graag werkt met de SECUNORM HANDYCUT, zal ook de nieuwe SECUNORM 175 naar
waarde kunnen schatten. De SECUNORM 175
is de legitieme opvolger van het populaire kleine kartonmes. Goed werd nu nog beter, bijv.
door de bijzonder eenvoudige mesjeswissel, de
ergonomische greep en het fris ontwerp. Dat
de SECUNORM 175 bovendien een veelzijdig
snij-gereedschap is, spreekt voor zichzelf.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 45

0,30 mm

NR. 145

0,30 mm, roestvrij

Optioneel mesje

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

NR. 9810

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Viermaal bruikbaar 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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Ergonomische grip
Martor wil uw werk graag
vergemakkelijken d.m.v.
doordachte ergonomie.
Daarom is de houder zo
vormgegeven dat deze
plezierig in de hand ligt.
De groeven bevorderen
uw grip op de schuif.

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.
Certificaten en onderscheidingen

63

SECUNORM HANDY
NR. 445

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.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 45

0,30 mm

NR. 145

0,30 mm, roestvrij

Optioneel mesje

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

NR. 9810

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

4-voudig snijvlak
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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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.

Klein, maar robuust
Inderdaad, de SECUNORM
HANDY is een krachtig instrument. Met het kunststof
binnenwerk en de gelakte
houder 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 houder,vervang
het mesje en klaar is kees.
Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM HANDY
NR. 444

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 64).

SECUNORM SMARTCUT
NR. 110000

Compact en gemakkelijk hanteerbaar. Met roestvrije greep.
Identiek aan de boven genoemde versie, maar uitgerust met een roestvrije, niet gelakte greep. Roestvrij betekent dat u het snijgereedschap ook
in een vochtige omgeving probleemloos gedurende een langere periode
kunt gebruiken.

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.

65% van de ware grootte

Gemonteerd mesje

NR. 45

Toepassing

Technische kenmerken

0,30 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 1444
Compact en gemakkelijk hanteerbaar. Met roestvrije greep en roestvrij mesje.
Hoogwaardige kwaliteit is zelfs nog niet hoog genoeg voor ons. Daarom
kunt u dit klassieke model van ons in een ongelakte rvs uitvoering met een
rvs mesje verkrijgen. RVS betekent dat u dit snijgereedschap gedurende een
langere periode zonder problemen in een vochtige omgeving kunt gebruiken.
65% van de ware grootte

Gemonteerd mesje

NR. 145

Technische kenmerken

0,30 mm, roestvrij

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
VERZAMELDOOS

Gemonteerd mesje
NR. 9810

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Technische kenmerken

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

Service
De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM PROFI
NR. 07152

Toepassing

De klassieker. Voor rechtshandigen.
Vraagt u zich ook af waarom we het design van de SECUNORM PROFI in
4 decennia nog nooit veranderd hebben? Omdat het niet nodig was. De
pionier van gisteren is de klassieker van vandaag. Tijdloos gevormd, zeer
robuust en meervoudig inzetbaar. De voorvader van alle TÜV-gekeurde
veiligheidsmessen was al met automatic blade retraction uitgerust om
generaties van gebruikers te beschermen.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 5232
0,63 mm

GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Service

Optioneel mesje

NR. 8852
0,63 mm, TiN
NR. 65232
0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken
NR. 5232
0,63 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

NR. 610
0,63 mm, roestvrij
Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

De klassieker voor rechtshandigen. Met kort mesje.
De SECUNORM PROFI is de echte „peetvader“ van alle TÜV-gekeurde veiligheidsmessen. Eens was het mes de pionier op dit gebied. Vandaag de
dag is het een echte klassieker. Zelfs met een geringere snijdiepte is het
zowel in links- als rechtshandige uitvoering verkrijgbaar.. Waarom een
geringere snijdiepte? Hiermee kunt u de bescherming van uw goederen
optimaliseren wanneer u snijdt. Afhankelijk van welke PROFI-variant u
kiest, het mesje zal slechts 5, 7, 9 ,10, 12 of 14 mm uitsteken. Hier ziet
u de SECUNORM PROFI met 5 mm lang mesje.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

SECUNORM PROFI
NR. 07105

Optioneel mesje
NR. 610
0,63 mm, roestvrij

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen

NR. 8852
0,63 mm, TiN

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 65232
0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUNORM PROFI
NR. 07252

Toepassing

De klassieker voor linkshandigen.
Vraagt u zich ook af waarom we het design van de SECUNORM PROFI in
4 decennia nog nooit veranderd hebben? Omdat het niet nodig was. De
pionier van gisteren is de klassieker van vandaag. Tijdloos gevormd, zeer
robuust en meervoudig inzetbaar. De voorvader van alle TÜV-gekeurde
veiligheidsmessen was al met automatic blade retraction uitgerust om
generaties van gebruikers te beschermen.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 5232
0,63 mm

GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Service

Optioneel mesje

NR. 8852
0,63 mm, TiN
NR. 65232
0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken
NR. 5232
0,63 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

NR. 610
0,63 mm, roestvrij
Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

De klassieker voor linkshandigen. Met kort mesje.
De SECUNORM PROFI is de echte „peetvader“ van alle TÜV-gekeurde veiligheidsmessen. Eens was het mes de pionier op dit gebied. Vandaag de
dag is het een echte klassieker. Zelfs met een geringere snijdiepte is het
zowel in links- als rechtshandige uitvoering verkrijgbaar. Waarom een
geringere snijdiepte? Hiermee kunt u de bescherming van uw goederen
optimaliseren wanneer u snijdt. Afhankelijk van welke PROFI-variant u
kiest, het mesje zal slechts 5, 7, 9 ,10, 12 of 14 mm uitsteken. Hier ziet
u de SECUNORM PROFI met 5 mm lang mesje.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

SECUNORM PROFI
NR. 07205

Optioneel mesje
NR. 610
0,63 mm, roestvrij

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen

NR. 8852
0,63 mm, TiN

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 65232
0,63 mm
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUNORM MULTISAFE
NR. 08152

Toepassing

Simply Heavy Metal.
De SECUNORM MULTISAFE is een “Evergreen”, of “Everblack” om bij dezelfde
kleur te blijven. Dit vanwege de excellente duurzaamheid als gevolg van
het eenvoudige robuuste design. Dankzij het lange mesje kunt u vrijwel
alle materialen snijden, of u kunt één van de vele andere optionele mesjes
gebruiken.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 5232
0,63 mm

GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Service

Optioneel mesje

NR. 54045
0,45 mm

Technische kenmerken
NR. 5232
0,63 mm

Optioneel mesje
NR. 610
0,63 mm, roestvrij

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen

NR. 54045
0,45 mm

NR. 65232
0,63 mm

NR. 65232
0,63 mm

NR. 56
0,63 mm

NR. 56
0,63 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

›› Meer informatie vanaf pagina 127

NR. 610
0,63 mm, roestvrij
Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Geheel uit metaal. Legio mogelijkheden!
De SECUNORM REGELSAFE doet niet onder voor zijn zwaardere broer,
de SECUNORM MULTISAFE. Het enige verschil is dat hij uit aluminium is
vervaardigd. Het lichtere gewicht zorgt voor minder vermoeidheid bij
frequente snijwerkzaamheden. Dit slanke en robuuste veiligheidsmes
is, mede dankzij zijn brede mesopening, tevens geschikt voor alle gebruikelijke snijwerkzaamheden.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

SECUNORM REGELSAFE
NR. 14152

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle mesjes vanaf pagina 130
73

Het mesje ligt niet bloot, maar is afgeschermd
van mens en goederen. Dat biedt u de hoogste
veiligheid tegen snij-ongevallen en tegen beschadigingen van goederen.

SECUMAX

Veilig verborgen mesje

SECUMAX 350
NR. 350001

Meer plezier bij het werk? Probeer dit eens
Bij de nieuwe 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
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 3550

0,30 mm

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

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.

76

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.

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.

Certificaten en onderscheidingen

77

SECUMAX 150
NR. 150001

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
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

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

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Drie in één
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.
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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.

Disposable mes
De SECUMAX 150 is een
disposable mes. 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.

Certificaten en onderscheidingen
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SECUMAX EASYSAFE
NR. 121001

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
Solingen-mesje snijdt de zak of folie open. De
geïntegreerde kunststof veer vereenvoudigt het
snijden van dunne folies en dun papier, zelfs in
individuele lagen. Ook leer, riemen en kunststof
strapbanden vormen geen probleem voor dit
veilig verborgen mesje.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

85% van de ware grootte

45°

Gemonteerd mesje
NR. 45

0,30 mm

NR. 145

0,30 mm, roestvrij

Optioneel mesje

›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
EASYSAFE

NR. 9890

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

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.
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4-voudig snijvlak
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.

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

Certificaten en onderscheidingen

81

SECUMAX COMBI
NR. 109137

Combinatie van rendement en veiligheid.
De SECUMAX COMBI is onze specialist voor alle
soorten verpakkingsfolie, stretchfolie, krimpfolie
of wikkelfolie, het maakt niet uit. Het veilig verborgen mesje beschermt uzelf en de goederen.
Dat noemen wij „maximale veiligheid“. Wanneer
u kiest voor het versterkte mesje kunt u zelfs
kunststof strapbanden, leer of riemen snijden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

45°

Gemonteerd mesje
NR. 37040 0,40 mm

Optioneel mesje
NR. 13730 0,30 mm, roestvrij
NR. 83730 0,30 mm, roestvrij, TiN
›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Safety first
Het veilig verborgen mesje
beschermt u en uw goederen. De afgeronde neus
zorgt er als geleider voor
dat u makkelijker, veiliger
en preciezer zult snijden.
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4-voudig snijvlak
Hoe verhoogt u het gebruik
van het mesje? Door alle
vier de scherpe snijvlakken
van het mesje één voor
één te gebruiken. Dit garandeert u een constant
hoge snijkwaliteit.

Ergonomische houder
U kunt snel en efficient
werken met de SECUMAX
COMBI. Dit is mogelijk door
de ergonomische vorm.
Het werk gaat u daardoor
veel gemakkelijker af.

Zonder gereedschap
U kunt eenvoudig en veilig
uw mesje vervangen. Draai
de schroef los,open het
klepje, verwijder het mesje
en vervang het door een
nieuw mesje en u kunt
weer verder!

Voor plakband
De SECUMAX COMBI is een
mes met vele goede eigenschappen, inclusief de mogelijkheid probleemloos plakband te „ritsen“. Hiervoor
gebruikt u het kleine geïntegreerde metalen plaatje.

Certificaten en onderscheidingen
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SECUMAX COMBI
NR. 109237

Toepassing

Combinatie van rendement en veiligheid.
De SECUMAX COMBI is onze specialist voor alle soorten verpakkingsmateriaal. Strechfolie , krimpfolie of wikkelfolie ? Dik of dun? Het maakt niet uit.
En het veilig verborgen mesje komt niet in de buurt van jou of de goederen. Dat noemen we nou „maximale veiligheid“. Je kunt ook kunststof
strapbanden ,leer en zelfs autogordels met het sterke mesje snijden. Het
mesje verwisselen is ook buitengewoon veilig dankzij de veiligheidsschroef;
hierdoor uitsluitend mogelijk voor bevoegden.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
COMBI

Gemonteerd mesje
NR. 9855

SECUMAX COMBI
NR. 109437

Toepassing

Combinatie van rendement en veiligheid. Incl. dun mesje.
De SECUMAX COMBI is onze specialist voor alle soorten verpakkingsfolie,
stretchfolie, krimpfolie of wikkelfolie, het maakt niet uit. Het snijmateriaal
mag alleen niet te dik zijn. Het veilig verborgen mesje beschermt uzelf en
de goederen. Dat noemen wij „maximale veiligheid“. Daarnaast kunt u het
geïntegreerde metalen plaatje gebruiken om plakband mee open te ritsen.
Let op! Met geschikt voor strapbanden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 37040
0,40 mm

GORDELTASJE

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 37010
0,10 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Service

Optioneel mesje
NR. 13730
0,30 mm, roestvrij

Certificaten en onderscheidingen

NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, TiN

Optioneel mesje
NR. 83715
0,30 mm, roestvrij, TiN

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen

NR. 37020
0,20 mm

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle mesjes vanaf pagina 130

›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUMAX NOVEX
NR. 539

SECUMAX RINGMES MDP
NR. 307

Toepassing

Brede mesopening.
U heeft een stevig stuk gereedschap zoals de SECUMAX NOVEX nodig om
dikkere verpakkingsfolies te snijden. Het veilig verborgen mesje biedt de
hoogst haalbare veiligheid. Breed genoeg om dikkere materialen te snijden.

Toepassing

Goeie hulp. Metaaldetecteerbaar.
Aan de slag met snijgereedschap en toch nog beide handen vrij hebben?
Dat is enkel mogelijk met het SECUMAX RINGMES. U snijdt er folie, garen,
draad en veel meer mee. Het is vervaardigd uit metaaldetecteerbare kunststof. Hierdoor wordt het risico dat uw mes als ongenode gast in het productieproces verschijnt tot een minimum beperkt.

90% van de ware grootte

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 37040
0,40 mm

MDP-TESTKAARTENSET ACRYL

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Optioneel mesje

Service
NR. 13730
0,30 mm, roestvrij

Certificaten en onderscheidingen
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NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, TiN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9900

Technische kenmerken

›› Opmerking: Dit mesje zit vast in de
houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
De belangrijkste snijmaterialen

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle mesjes vanaf pagina 130

87

SECUMAX POLYCUT
NR. 85000

Toepassing

SECUMAX POLYPICK
NR. 469

Wikkelfolie snijden. Geen probleem.
Met een dikte van 3 mm is hij dikker dan de
meeste van onze disposable foliesnijders. Deze
hogere stabiliteit is een grote hulp bij het openen van omwikkelde pallets bijvoorbeeld. Een
ander pluspunt is de lange en gepunte neus.
Daarmee prikt u makkelijker in het snijmateriaal.

Praktische foliesnijder.
De Secumax Polycut is één van onze kleine, kunststof disposable messen.
Vergis u echter niet. Dit mes is een volwaardig lid van onze productgamma.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje

Toepassing

MATADOR
NR. 104000

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

SECUMAX PLASTICUT
NR. 3469

PRODUCTDETAILS

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Gemonteerd mesje

Roest niet.
Dit flexibele disposable mes is ideaal voor dunne folie en papier. Het snijden van beschermfolie in bochtige, smalle spleten is perfect mogelijk
dankzij de dikte van amper 2,5 mm. Het mesje
is roestvrij en TiN-gecoat. Bovendien is de SECUMAX PLASTICUT geperforeerd om eventuele
toebehoren aan te bevestigen.

NR. 104000

Technische kenmerken

›› Opmerking: Dit mesje zit vast in de
houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje
›› Opmerking: Dit mesje zit
vast in de houder en kan
niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
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›› Meer informatie vanaf pagina 127

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
MATADOR

Toebehoren

Toepassing

Toebehoren
MATADOR
NR. 104000
›› Meer informatie vanaf pagina 127
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SECUMAX PLASTICUT
NR. 102000

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 89).

SECUMAX CARDY
NR. 1469

Roestvrij. Met vingerbescherming.
De SECUMAX PLASTICUT met VINGERBESCHERMBEUGEL, een zinvolle toevoeging uit ons assortiment van accessoires. Voor een betere grip bij het
snijden en nog meer bescherming.

Slank en soepel!
De SECUMAX CARDY is een van onze soepele papier- en foliesnijders. Zijn
compacte vorm vereenvoudigt het gebruik wanneer u bijv. rondingen dient
te snijden. Met een dikte van 2,5 mm is hij bovendien bijzonder slank. Dit
heeft een goede reden! U kunt de SECUMAX CARDY namelijk perfect gebruiken voor het snijden van dunnere materialen in smalle spleten. Dit geldt
vooral voor het snijden van folies. Deze kwaliteit wordt hoog gewaardeerd
in de automobielindustrie.

Toepassing

Gemonteerd mesje

75% van de ware grootte

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

NR. 102001
Roestvrij. Met MATADOR-handgreep.
De SECUMAX PLASTICUT met extra greep MATADOR, een zinvolle toevoeging uit ons assortiment van accessoires.

40% van de ware grootte

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

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

NR. 102002
Roestvrij. Met handgreep en vingerbescherming.
De SECUMAX PLASTICUT in vol ornaat, met VINGERBESCHERMBEUGEL en
de extra greep MATADOR.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
MATADOR
›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

40% van de ware grootte

Gemonteerd mesje

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 104000

Technische kenmerken

›› Opmerking: Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.
De belangrijkste snijmaterialen

Technische kenmerken

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

90
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SECUMAX CARDYCUT
NR. 7469

Blij daar te zijn waar anderen niet kunnen
komen. Roestvrij.
Het is verbijsterend te zien hoezeer de SECUMAX CARDYCUT lijkt op zijn snijmateriaal: dun
papier en dunne folie. Met een dikte van 2 mm
behoort hij tot onze meest slanke snijgereedschappen. Hij is ook zeer buigzaam. Juist daardoor kunt u plekken bereiken waar andere
messen voor moeten passen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje

Toepassing

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje
›› Opmerking: Dit mesje zit
vast in de houder en kan
niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

92

Technische kenmerken

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje

Toepassing

Toebehoren
MATADOR
NR. 104000
›› Meer informatie vanaf pagina 127

Toepassing

SECUMAX NOVICUT
NR. 29000

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Harde werker voor zachte materialen.
Een disposable mes voor schuim en isolatiematerialen. Veilig verborgen mesje met brede
opening.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken

Toebehoren
MATADOR
NR. 104000

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

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Enkele kleine voordelen. Incl. roestvrij mesje.
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.

Voor zachte materialen.
De SECUMAX TRENNEX is een disposable mes
vervaardigd van stabiele kunststof. Een multitrack snijmes dat makkelijk zachtere materialen
snijdt zoals daar zijn: schuimrubber, isolatiemateriaal, geperforeerde folie en ruw gaastextiel.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

MATADOR
NR. 104000

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

SECUMAX CARDYCUT
NR. 5469

Toebehoren

SECUMAX TRENNEX
NR. 62000

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje
›› Opmerking: Dit mesje zit
vast in de houder en kan
niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Toepassing

Toebehoren
MATADOR
NR. 104000
›› Meer informatie vanaf pagina 127
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SECUMAX OPTICUT
NR. 437

Glijdt over het materiaal, perfect in het midden.
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
Toepassing

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Gemonteerd mesje
NR. 37040 0,40 mm

Optioneel mesje
NR. 83730 0,30 mm, roestvrij, TiN
NR. 13730 0,30 mm, roestvrij
›› alle mesjes vanaf pagina 130

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

NR. 9810

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

4-voudig snijvlak
Alvorens het mesje te
wisselen kunt u het verschillende malen draaien
en verviervoudigt u het
gebruik ervan. Praktisch
en economisch!

94

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.

Mooie snede
Of u nu folie of schuimmaterialen snijdt, de geïntegreerde kunststof veer voorkomt
dat het materiaal wordt
samengedrukt. Tegelijkertijd
houdt deze veer uw hand
veilig weg van het mesje.

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!

Certificaten en onderscheidingen
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SECUMAX OPTICUT
NR. 436

Hier worden de varianten getoond (zie pagina 94).

SECUMAX OPTICUT
NR. 433

De glijder – voor snijden met een trekkende beweging.
Hier vindt u ons beproefd folie- en schuimrubbermes met omgekeerd glijvoetje. Daarom is deze versie geschikt voor snijden met een trekkende
beweging.

Glijdt over het materiaal, perfect in het midden. Met korte metalen voet.
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.

Toepassing

Gemonteerd mesje

NR. 37040 0,40 mm
60% van de ware grootte

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 435
De glijder met zijdelingse bescherming – voor snijden met een
trekkende beweging.
Ook bij deze versie snijdt u met een trekkende beweging. De extra zijdelingse bescherming ondersteunt de kunststof veer bij het afschermen van
het mesje en verhoogt uw veiligheid opnieuw.

Gemonteerd mesje

NR. 37040 0,40 mm
60% van de ware grootte

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 434
De glijder met zijdelingse bescherming – voor snijden met een
duwende beweging.
Ook hier moet u de zijdelingse bescherming en de kunststof veer niet
missen. Het glijvoetje is zo gemonteerd dat u het beste door druk werkt.

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
VERZAMELDOOS

Gemonteerd mesje
NR. 9810

Technische kenmerken
NR. 37040
0,40 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Gemonteerd mesje

Optioneel mesje
NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, TiN

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle mesjes vanaf pagina 130

NR. 37040 0,40 mm
60% van de ware grootte

96

›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUMAX SNITTY
NR. 43037

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.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

Gemonteerd mesje
NR. 9810

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 37020
0,20 mm

VERZAMELDOOS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9810

Technische kenmerken
NR. 37020
0,20 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Optioneel mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Service

Optioneel mesje

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 83715
0,15 mm, roestvrij, TiN

NR. 83715
0,15 mm, roestvrij, TiN

NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, TiN

NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, TiN

›› alle mesjes vanaf pagina 130
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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.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

SECUMAX MOBILEX
NR. 45137

›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUMAX COUPPY
NR. 43136

Toepassing

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.

SECUMAX ZEPHER
NR. 336

Toepassing

Topklasse papiersnijder.
Dankzij de grootte, het ontwerp en de manier van gebruiken steekt de
SECUMAX ZEPHER er bovenuit. Welk ander mes kan tot 40 lagen papier en
folie met eenzelfde dikte de baas? De wigvormige steun maakt het eenvoudig om in een rol materiaal te snijden. Daarna staat niets nog krachtig
snijwerk in de weg. Het mesje is veilig verborgen.

70% van de ware grootte

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

Gemonteerd mesje
NR. 9810

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 36020
0,20 mm

VERZAMELDOOS

›› Meer informatie vanaf pagina 127

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9810

Technische kenmerken
NR. 694
0,55 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127
›› alle mesjes vanaf pagina 130

Service

Optioneel mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Service

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 13615
0,15 mm, roestvrij
NR. 83615
0,15 mm, roestvrij, TiN
NR. 83630
0,30 mm, roestvrij, TiN
›› alle mesjes vanaf pagina 130
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SECUMAX LAGENSNIJDER
NR. 335

SECUMAX SAFE-T-GUARD
NR. 222

Toepassing

Superieur op elk niveau.
Toepassingsgebied zijn de bovenste lagen van folie- en papierrollen. De
SECUMAX LAGENSNIJDER is een winnaar dankzij zijn duidelijke profiel, zijn
ergonomische vorm en het veilig verborgen mesje. In tegenstelling tot de
SECUMAX ZEPHER kan men met de LAGENSNIJDER slechts enkele lagen
per keer snijden. Men snijdt echter wel zeer makkelijk door het materiaal.

Toepassing

Knippen zonder zichzelf te verwonden.
Een schaar die scherp is zonder dat u zichzelf daarmee verwonden kan?
MARTOR heeft zo’n schaar in assortiment. De SECUMAX SAFE-T-GUARD is
een veiligheidsschaar waarbij de snijvlakken achter kunststof liggen. Zo
kunt u met deze schaar volledig veilig alle dunne en flexibele materialen
als papier, films, vezels en stoffen knippen. Meer nog, de afgeronde punten beschermen u tegen steekverwondingen.

90% van de ware grootte

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
VERZAMELDOOS

Gemonteerd mesje
NR. 9810

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Toebehoren

Technische kenmerken

NR. 693
0,40 mm

GORDELTASJE

NR. 9829

›› Meer informatie vanaf pagina 127

›› Meer informatie vanaf pagina 127
›› alle mesjes vanaf pagina 130

Service

Service

De belangrijkste snijmaterialen

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen
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103

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 SOS-CUTTER
NR. 537

Toepassing

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.

SECUMAX RUCK-ZUCK SOS
NR. 55337
Snel snijden. Snelle hulp.
Niet enkel tijdens het werk is de SECUMAX RUCK-ZUCK een betrouwbare
hulp. Ook is dit het aangewezen mes bij eerste hulp bij auto-ongelukken.
Autogordels kunnen immers snel en doeltreffend doorgesneden worden
om een slachtoffer te bevrijden. Tevens kan snel kleding worden opengesneden in geval van verwondingen. In de meegeleverde etui is uw snijgereedschap ook in de auto veilig opgeborgen.

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Gemonteerd mesje

Technische kenmerken

Toebehoren
GORDELTASJE

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

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 37040
0,40 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Service

Optioneel mesje
NR. 13730
0,30 mm, roestvrij

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen
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Toepassing

De belangrijkste snijmaterialen

NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, TiN
›› alle mesjes vanaf pagina 130

107

SECUMAX SALVEX SOS
NR. 538

Toepassing

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 eerst de autoruit
inslaan om vervolgens autogordel en kledij open te snijden. Hulp kunnen
verlenen geeft een goed gevoel!

90% van de ware grootte

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Technische kenmerken
NR. 37040
0,40 mm

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

Optioneel mesje
NR. 13730
0,30 mm, roestvrij

Certificaten en onderscheidingen
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NR. 83730
0,30 mm, roestvrij, TiN

De belangrijkste snijmaterialen

›› alle mesjes vanaf pagina 130

109

van bijvoorbeeld voeding of medicijnen? Dat
wilt u heel zeker vermijden. Om dit risico in verband met handmatige snijwerkzaam-heden te
minimaliseren, raden wij het gebruik van onze
metaaldetecteerbare veiligheidmessen aan.

110

MDP-MESSEN

Vreemde voorwerpen in het productieproces

SECUNORM PROFI25 MDP
NR. 120700

Toepassing

Voor alle snijwerkzaamheden. En voor speciale doeleinden.
Dit mes wordt terecht de SECUNORM PROFI25 MDP genoemd. „PROFI“
omdat u in het bezit bent van een professioneel snijgereedschap voor alle
gebruikelijke materialen en snijtoepassingen. „25“ omdat het mesje 25
mm uitsteekt. Zo kunt u zonder al te veel inspanning 3-laags karton snijden. En bovendien „MDP“ omdat alle kunststof delen van het veiligheidsmes door een metaaldetector gedetecteerd kunnen worden.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 199
0,63 mm, roestvrij

VERZAMELDOOS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9810

112

Technische kenmerken
NR. 145
0,30 mm, roestvrij

›› Meer informatie vanaf pagina 127
›› alle mesjes vanaf pagina 130

›› alle mesjes vanaf pagina 130

Service
De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Handige klassieker. Metaaldetecteerbaar.
Laat u niet misleiden door de compactheid van de SECUNORM HANDY
MDP. “Handy” betekent niet snoezig. Integendeel, de SECUNORM HANDY
MDP is een mes met pit en heeft alle kwaliteiten voor de job. De MDPvariant is uw eerste keuze indien u voeding of medicijnen produceert.
De houder is detecteerbaar en het mesje is roestvrij. Geen risico met de
SECUNORM HANDY MDP!

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

SECUNORM HANDY MDP
NR. 447

De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen
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SECUNORM SMARTCUT MDP
NR. 110700

Toepassing

Intelligente metaaldetecteerbaarheid.
Wanneer u de SECUNORM SMARTCUT MDP in de hand houdt, weet u meteen waarom de nadruk op „smart“ ligt. Dit mes is bijzonder licht en compact. Het is geschikt voor bijna elk snijmateriaal. Eveneens zeer „smart“
is het feit dat u het kunt gebruiken in de meer gevoelige industrieën. De
kunststof houder is immers detecteerbaar en het mesje is van roestvrij
staal. Handig om te weten, niet?

PRODUCTDETAILS

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toebehoren
MDP-TESTKAARTENSET ACRYL

Gemonteerd mesje
NR. 9900

Technische kenmerken

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

Service
De belangrijkste snijmaterialen
Certificaten en onderscheidingen
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SECUMAX COMBI MDP
NR. 109737

Toepassing

Ideaal voor folie. En voor gevoelige industrieën.
De SECUMAX COMBI MDP is een combinatie van vele voordelen die uw
werk eenvoudiger maken. Veiligheidsmessen die door metaaldetectoren
teruggevonden kunnen worden zijn onmisbaar, in het bijzonder in de
voedingsmiddelenindustrie. Maar ongeacht de industrie, het is het ideale
gereedschap om stretch- en wikkelfolie te snijden. Met het versterkte
mesje kunt u ook leer en kunststof strapbanden snijden.

PRODUCTDETAILS
Toebehoren
GORDELTASJE

Gemonteerd mesje
NR. 9829

Toepassing

Exra bescherming, dankzij veiligheidsschroef.
De SECUMAX COMBI MDP is een combinatie van vele voordelen die uw
werk eenvoudiger maken. Veiligheidsmessen die door metaaldetectoren
teruggevonden kunnen worden zijn onmisbaar, in het bijzonder in de voedingsmiddelenindustrie. Maar ongeacht de industrie, het is het ideale gereedschap om stretch- en wikkelfolie te snijden. Met het versterkte mesje
kunt u ook leer en kunststof strapbanden snijden. Dankzij de veiligheidsschroef kunt u het mesje veilig vervangen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRODUCTDETAILS

Technische kenmerken

Toebehoren

NR. 13730
0,30 mm, roestvrij

VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
COMBI

›› Meer informatie vanaf pagina 127

Service

SECUMAX COMBI MDP
NR. 109777

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Gemonteerd mesje
NR. 9855

›› Meer informatie vanaf pagina 127

›› alle mesjes vanaf pagina 130

Technische kenmerken
NR. 13730
0,30 mm, roestvrij

›› alle mesjes vanaf pagina 130

Service
De belangrijkste snijmaterialen

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen
Certificaten en onderscheidingen

116

117

SECUMAX POLYCUT MDP
NR. 85007

Praktische foliesnijder.
De Secumax Polycut MDP is één van onze kleine, kunststof disposable messen. Vergis u echter niet. Dit mes is een volwaardig lid van onze
productgamma.

MDP-TESTKAARTENSET ACRYL
NR. 9900

De fitnesstest voor uw metaaldetectoren.
U kunt de gevoeligheid van uw metaaldetectoren voor metaaldetecteerbare kunststoffen testen met onze acryl testkaarten. De MDP-TESTKAARTENSET ACRYL bestaat uit vijf kaarten. Elk
van deze kaarten heeft als vreemd object een
kunststof MDP-balletje van 2,5 mm tot 8 mm
groot. De acryl kaart is zeer stabiel en
duurzaam.
›› Meer informatie vanaf pagina 127

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje

Toepassing

Toebehoren
MDP-TESTKAARTENSET
ACRYL
NR. 9900

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

›› Meer informatie vanaf pagina 127

SECUMAX RINGMES MDP
NR. 307

Goeie hulp. Metaaldetecteerbaar.
U snijdt er folie, garen, draad en veel meer mee.
Het is vervaardigd uit metaaldetecteerbare
kunststof. Hierdoor wordt het risico dat uw mes
als ongenode gast opduikt in het productieproces tot een minimum beperkt.

MDP-TESTKAARTENSET
NR. 9910

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. Het verschil met de acryl kaart is dat de
„Visiting Card“ in een polytheen zak zit.
›› Meer informatie vanaf pagina 127

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Technische kenmerken

PRODUCTDETAILS
De belangrijkste snijmaterialen Gemonteerd mesje
›› Opmerking: Dit mesje zit
vast in de houder en kan
niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

Toepassing

Toebehoren
MDP-TESTKAARTENSET
ACRYL
NR. 9900
›› Meer informatie vanaf pagina 127
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119

Onze toebehoren zorgen ervoor dat u uw
snijgereedschap veilig bewaart, uw vingers
nog beter beschermt, of uw gebruikte mesjes
optimaal kunt afvoeren.

TOEBEHOREN



GORDELTASJE
NR. 9829

Ideaal opbergen.
Gordeltasjes zijn een ideale plaats om uw veiligheidsmes op te bergen. U kunt het tasje direct
vastmaken aan uw broeksriem of, met een clip,
aan uw kledij. Uw veiligheidsmes staat steeds
tot uw beschikking, zonder dat u ernaar hoeft te
zoeken.

CLIP
NR. 9853

De kleine partner van de SECUNORM PROFI.
De pocketclip past bij elke SECUNORM PROFI voor
rechtshandigen. U hoeft de clip slechts aan te
brengen aan het bevestigingsoog achteraan de
houder. Daarna kunt u uw veiligheidsmes vastmaken aan bijvoorbeeld uw broekzak.

Toepassing

Toepassing

50% van de ware grootte

125% van de ware grootte

›› Meer informatie vanaf pagina 127

HOLSTER
NR. 9843

Kunststof holster groot.
Uw snijgereedschap kan perfect weggeborgen
worden in de kunststof holster. U kunt het vastmaken aan uw broeksriem of met de clip aan uw
zak. De grote zwarte holster is optimaal geschikt
voor de SECUPRO-messen MAXISAFE, OPTISAFE,
PROSAFE en LEWIS en ook voor de SECUNORM
GENIAL.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

U-ZEKERING
NR. 9800

Mesjeswissel? Enkel voor professionals.
U kunt de SECUNORM PROFI optioneel voorzien
van een U-ZEKERING. Deze kan niet zonder gereedschap verwijderd worden. Zo zorgt u er met
de U-ZEKERING voor dat alleen bevoegde medewerkers mesjes kunnen verwisselen.

Toepassing

85% van de ware grootte

Toepassing

250% van de ware grootte
›› Meer informatie vanaf pagina 127

HOLSTER
NR. 9842

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 de SECUPRO-messen MULTISAFE, MULTISET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 EN
PROFI40.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
EASYSAFE
NR. 9890

Toepassing

90% van de ware grootte

Toepassing

200% van de ware grootte
›› Meer informatie vanaf pagina 127

122

Om de 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.

›› Meer informatie vanaf pagina 127
123

VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
COMBI
NR. 9855

Voor de SECUMAX COMBI met veiligheidsslot.
Enkel met de veiligheidssleutel kan men de mesjes van de Secumax Combi met veiligheidsslot
wisselen of vervangen.

SAFEBOX
NR. 108000

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.

Toepassing

Toepassing

200% van de ware grootte

65% van de ware grootte
›› Meer informatie vanaf pagina 127

VERZAMELDOOS
NR. 9810

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. U kunt zich
dan op een veilige manier ontdoen van de gevulde VERZAMELDOOS.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

MATADOR
NR. 104000

De verlenging van uw arm bij het snijden.
Onze kleine papier- en foliesnijders zijn zo handig dat ze u zeker zullen overtuigen. Om uw
snijcomfort nog verder te verhogen kunt u,
zonder gereedschap, een ergonomische handgreep aanbrengen. De binnenkant van de de
MATADOR-handgreep is zodanig gegoten dat hij
perfect op uw snijgereedschap past. Dit draagt
bij tot de stabiliteit.

Toepassing

25% van de ware grootte

Toepassing

55% van de ware grootte
›› Meer informatie vanaf pagina 127

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS
NR. 9845

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.

›› Meer informatie vanaf pagina 127

VINGERBESCHERMBEUGEL
NR. 103000

Toepassing

Gevaar! Handen weg!
Hebt u de kleine gaatjes in de houder van de
SECUMAX PLASTICUT en de SECUMAX CARDYCUT
gezien? De vingerbeschermbeugel past hier
perfect in. Bestellen, plaatsen en klaar!

Toepassing

45% van de ware grootte
150% van de ware grootte
›› Meer informatie vanaf pagina 127
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›› Meer informatie vanaf pagina 127
125

SECUPRO

NUMMER

PAGINA

MARTEGO

122001

22

MERAK

124001

24

MEGASAFE

116006

26

MEGASAFE

116001

28

MEGASAFE

116004

28

MEGASAFE

116002

28

MEGASAFE

116003

29

MAXISAFE

101806

30

MAXISAFE

101899

32

MAXISAFE

101898

32

MAXISAFE

101199

32

MAXISAFE

101106

33

MAXISAFE

101860

34

MAXISAFE

101800

35

MAXISAFE

101801

35

MAXISAFE

101906

35

OPTISAFE

100145

36

LEWIS

710000

37

PROSAFE

01152

38

CUT-O-MATIC

438

40

SECUNORM

NUMMER

PAGINA

PROFI25

120001

44

MULTISET

118001

46

MULTISET

118006

48

MULTISET

118002

48

MULTISET

118003

49

PROFI40

119001

50

SECUNORM 380

380001

52

PROFI LIGHT

123001

54

POWERCUT

02103

56

POWERCUT

02104

58

POWERCUT

02101

58

POWERCUT

02102

58

Vingerbeschermbeugel
103000

Matador
104000

Verzameldoos
9810

Safebox
108000

Sleutel
Combi 9855

Sleutel
Easysafe 9890

U-Zekering
9800

Clip
9853

Holster klein
9842

Holster groot
9843

Gordeltasje
9829

MATRIX TOEBEHOREN
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SECUNORM

NUMMER

PAGINA

SECUMAX

NUMMER

PAGINA

GENIAL

04152

59

CARDYCUT

5469

92

MIZAR

125001

60

TRENNEX

62000

93

SECUNORM 175

175001

62

NOVICUT

29000

93

HANDY

445

64

OPTICUT

437

94

HANDY

444

66

OPTICUT

436

96

HANDY

1444

66

OPTICUT

435

96

SMARTCUT

110000

67

OPTICUT

434

96

PROFI

07152

68

OPTICUT

433

97

PROFI

07105

69

SNITTY

43037

98

PROFI

07252

70

MOBILEX

45137

99

PROFI

07205

71

COUPPY

43136

100

MULTISAFE

08152

72

ZEPHER

336

101

REGELSAFE

14152

73

LAGENSNIJDER

335

102

SAFE-T-GUARD

222

103

SECUMAX

NUMMER

PAGINA

SECUMAX 350

350001

76

SOS-MESSEN

NUMMER

PAGINA

SECUMAX 150

150001

78

SECUMAX SOS-CUTTER

537

106

EASYSAFE

121001

80

SECUMAX RUCK-ZUCK SOS

55337

107

COMBI

109137

82

SECUMAX SALVEX SOS

538

108

COMBI

109237

84

COMBI

109437

85

MDP-MESSEN

NUMMER

PAGINA

NOVEX

539

86

SECUNORM PROFI25 MDP

120700

112

RINGMES MDP

307

87

SECUNORM HANDY MDP

447

113

POLYCUT

85000

88

SECUNORM SMARTCUT MDP

110700

114

POLYPICK

469

89

SECUMAX COMBI MDP

109737

116

PLASTICUT

3469

89

SECUMAX COMBI MDP

109777

117

PLASTICUT

102000

90

SECUMAX POLYCUT MDP

85007

118

PLASTICUT

102001

90

SECUMAX RINGMES MDP

307

118

PLASTICUT

102002

90

MDP-TESTKAARTENSET ACRYL 9900

119

CARDY

1469

91

MDP-TESTKAARTENSET

119

CARDYCUT

7469

92
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9910

Vingerbeschermbeugel
103000

Matador
104000

Verzameldoos
9810

Safebox
108000

Sleutel
Combi 9855

Sleutel
Easysafe 9890

U-Zekering
9800

Clip
9853

Holster klein
9842

Holster groot
9843

Gordeltasje
9829

Vingerbeschermbeugel
103000

Matador
104000

Verzameldoos
9810

Safebox
108000

Sleutel
Combi 9855

Sleutel
Easysafe 9890

U-Zekering
9800

Clip
9853

Holster klein
9842

Holster groot
9843

Gordeltasje
9829

MATRIX TOEBEHOREN
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130

0,5 mm

0,5 mm

179

79

roestvrij
7940

17940

145

45

60

63

58

98

roestvrij

0,3 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm
met stompe punten
5634

0,63 mm
Wolfram gelegeerd
staal
55

57

0,63 mm
58065

0,50 mm
56

58050

Met breed snijvlak
met stompe punten
60099

0,63 mm

0,63 mm
Met breed snijvlak

Met breed snijvlak,
0,9 mm

6132

61329

61

54

Met breed snijvlak,
roestvrij
0,30 mm
199

609

Met breed snijvlak
99

0,63 mm

0,63 mm
Met breed snijvlak,
afgerond
65232

0,63 mm
53

5132

51

Wolfram gelegeerd
staal
Met breed snijvlak

0,45 mm

Met breed snijvlak
5232

54045

éénfasig geslepen
5233

52

éénfasig geslepen,
TIN
roestvrij
85233

54065

TIN

610

roestvrij, TIN
852

8852

0,63 mm

MATRIX MESJES
SECUNORM

NUMMER

SECUNORM

04152

GENIAL

444

444

HANDY

HANDY

445

445

HANDY

HANDY

1444

1444

HANDY

MIZAR

125001

125001

MIZAR

MULTISAFE

08152

08152

MULTISAFE

MULTISET

118001

118001

MULTISET

MULTISET

118002

118002

MULTISET

MULTISET

118003

118003

MULTISET

MULTISET

118006

118006

MULTISET

POWERCUT

02101, 02103

02101, 02103

POWERCUT

POWERCUT

02103, 02104

02103, 02104

POWERCUT

PROFI (rechts)

07105

07105

PROFI (rechts)

PROFI (rechts)

07152

07152

PROFI (rechts)

PROFI (links)

07205

07205

PROFI (links)

PROFI (links)

07252

07252

PROFI (links)

PROFI LIGHT

123001

123001

PROFI LIGHT

PROFI25

120001

120001

PROFI25

PROFI40

119001

119001

PROFI40

REGELSAFE

14152

14152

REGELSAFE

SECUNORM 175

175001

175001

SECUNORM 175

SECUNORM 380

380001

380001

SECUNORM 380

SECUNORM

NUMMER

GENIAL

04152

HANDY

GEMONTEERD

OPTIONAL

GEMONTEERD

OPTIONAL
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132
éénfasig geslepen
TIN
roestvrij
éénfasig geslepen
Met breed snijvlak

85233

5233
5232

GEMONTEERD

Met breed snijvlak
met stompe punten

60099

OPTIONAL

met stompe punten
5634

45

SECUPRO
NUMMER
SECUMAX
NUMMER

MARTEGO
122001
COMBI
109137

MAXISAFE
101106
COMBI
109237

MAXISAFE
101199
COMBI
109437

MAXISAFE
101800
COUPPY
43136

MAXISAFE
101801
EASYSAFE
121001

MAXISAFE
101806
MOBILEX
45137

MAXISAFE
101860
NOVEX
539

MAXISAFE
101898
OPTICUT
433

MAXISAFE
101899
OPTICUT
434

MAXISAFE
101906
OPTICUT
435

MEGASAFE
116001
OPTICUT
436

MEGASAFE
116002
OPTICUT
437

MEGASAFE
116003
RUCK-ZUCK
55337

MEGASAFE
116004
SALVEX
538

MEGASAFE
116006
SNITTY
43037

MERAK
124001

OPTISAFE
100145

PROSAFE
01152

GEMONTEERD
OPTIONAL

0,10 mm
0,2 mm
Met breed snijvlak,
0,40 mm
roestvrij, 0,15 mm
roestvrij, TIN,
0,30 mm

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

37010
37020
37040

83730

13615
36020
83615

13510

35010

83630

roestvrij, getefloniseerd

roestvrij, 0,30 mm

13730

0,40 mm

0,30 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,63 mm

0,10 mm

0,30 mm

MATRIX MESJES
SECUMAX

83715

roestvrij

roestvrij

145

45

192

92

145

roestvrij

Tekli

58065

98

0,50 mm

58050

56

609

Met breed snijvlak
Met breed snijvlak,
roestvrij
0,30 mm

99
199

65232

54065

52

Met breed snijvlak,
afgerond

TIN

610

roestvrij, TIN

852
8852

MATRIX MESJES
SECUPRO

133

ONZE BIJKOMENDE SERVICEMEDIA:
BROCHURES, CATALOGI ENZ.

V

PREISLISTE 2014

Gültig für Lieferungen bis 31.03.2015
Preise in EURO ohne MwSt.

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.

SECUPRO MAXISAFE
JEDER SCHNITT AUTOMATISCH SICHER
TECHNISCHES DAT
DA ENBLATT
A
ATT
Sicherheitstechnik

SECUMAX 350
350001
Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit
Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht
offen, sondern ist von Mensch und Ware
abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

FÜNF GUTE GRÜNDE,
EIN WERBEMESSER
ZU VERSCHENKEN.

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

Technisches Datenblatt > SECUMAX 350

Prijslijst
Om onze producten snel en gemakkelijk te bestellen, neemt u het
best onze overzichtelijke prijslijst bij
de hand. Daarin ontdekt u niet alleen onze veiligheidsmessen, maar
ook alle andere snijgereedschappen, van cutters tot ontbraammessen. En daarbij nog onze mesjes,
de toebehoren, kortom alles!

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.

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.

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.

MARTOR WERBEMESSER

Veiligheidsposters
De veiligheidsposter is een kruising
tussen een korte beschrijving en
een gebruiksaanwijzing. Met illustraties in groot formaat en korte
teksten illustreert dit het optimale
gebruik van onze veiligheidsmessen en ondersteunt daarmee de
veiligheidsfunctionaris bij zijn werk.
De posters hangen het best op
plaatsen waar het van belang is:
in het magazijn, de goederenontvangst, productie enz.

2

Brochure messen voor
promotionele doeleinden
Een andere productfamilie van
MARTOR zijn de messen voor
promotionele doeleinden. In deze
brochure worden ze elk apart
voorgesteld. Ongeacht of u werkt
als handelaar in promotionele
producten of dat u als bedrijf of
instelling op zoek bent naar het
ideale relatiegeschenk voor uzelf
of uw doelgroep.

>> Media verkrijgbaar in verschillende talen
134
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ONZE HOMEPAGE.
NU MET NIEUWE DIENSTEN.

Bij het zoeken naar het beste product gaat niets boven persoonlijke 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 nieuwe 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. Ook de gemonteerde en optionele
mesjes worden genoemd.

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 snijgereedschappen selecteren en naast elkaar
zetten. Zo ontdekt u precies die productdetails
die u erbij helpen het voor u passende snijgereedschap te vinden.

WWW.MARTOR.COM
136
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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 kiezen om 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 wil 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.
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 bovenzijde open.

Schoonsnijden
In de papier- en folieverwerkende
industrie is het schoonsnijden een
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.

B›H

K›M

M›O

O›P

Binnenwerk van kunststof

Kunststofveer

Mesjestoegang

Oog

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

De kunststofveer is bij bepaalde veiligheidsmessen met veilig verborgen
mesje rechtstreeks aan de greep bevestigd en strekt zich van daar uit tot
aan de mesjestoegang. Haar taak: het snijmateriaal neergedrukt te houden en het zo zonder opstopping of vouwen naar het mesje te geleiden.

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.

Het oog bevindt zich achteraan de houder. Hier kunt u bijvoorbeeld een
lint doortrekken om uw snijgereedschap aan te bevestigen.

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

Drie-in-één bescherming
Voorbeeld SECUNORM MIZAR: Dit mes met tanggreep beschikt over een
unieke drie-in-één-bescherming. Met dit mes kunt u niet alleen het mesje
vergrendelen en ontgrendelen, maar ook beginnen met het veilig vervangen van mesjes.

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

Eenvoudige en veilige mesjeswissel

Optioneel mesje
Kwaliteitsmesjes

Mesjeswissel

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

Wanneer het veiligheidsmes niet beschikt over een knop, maar over een
andere installatie voor het vervangen van het mesje, spreken we in het
algemeen over de mesjeswissel.

Manual blade retraction

Mesopening

U moet het mesje na het snijden zelf in de greep terugtrekken. Bij onze
veiligheidsmessen komt dit veiligheidsniveau niet voor.

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.

Maximale meslengte

Messen voor promotionele doeleinden

De maximale meslengte geeft de maximale lengte van het mesje buiten
de greep aan en is meestal groter dan de snijdiepte.

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. Vraag ons naar speciale kleuren en andere speciale wensen.

Mes met squeeze-grip

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

Actuele voorbeelden: 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.

Glijvoetje

Mesafdekplaatje

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.

Het mesafdekplaatje zorgt ervoor dat het mesje veillig en stevig in
positie blijft.

Glijvoetje

Meshouder
Om niet te verschuiven wordt het mesje vastgezet door de meshouder.
De meshouder beschikt daarvoor over een of meerdere nokken. Die passen precies in het mesje.

Het glijvoetje zorgt voor de geleiding over het te snijden materiaal.

Houder
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.
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Mesvergrendeling
Voorbeeld SECUNORM POWERCUT: het mes beschikt over een schuifinstallatie waarmee u het mesje kunt vastzetten.

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

Automatic blade retraction
Het mesje trekt zich in de houder terug zodra het uit het snijmateriaal
komt. Voorwaarde: de schuifknop wordt niet vastgehouden. Veiligheidsmessen waarbij het mesje automatisch terugtrekt, heten in de toekomst
SECUNORM.

Plakbandritser
Sommige van onze snijgereedschappen hebben bovendien een plakbandritser. Voorbeelden: bij de SECUMAX is dit een in de houder geïntegreerd
metalen plaatje, bij de SECUMAX 150 dienen de twee buitenste randen
van de schraapzone daarvoor.

Productassortiment
Alle producten samen (snijgereedschappen, mesjes, toebehoren) vormen
ons productassortiment.

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

Neus
Alleen bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje vindt u een
neus. Samen met de houder schermt deze het mesje af. De neus is in de
meeste gevallen vooraan spits om het insteken voor u gemakkelijker te
maken.

Mesjescategorie
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).

Bijna al onze veiligheidsmessen (welke geen disposable zijn) kunt u desgewenst voorzien van een ander 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.

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

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, afbreekcutters,
messen met tanggrip enz.

Productiviteit
Hoe beter (sneller, veiliger, preciezer) een gebruiker snijdt en hoe minder
vaak hij zich daarbij verwondt, des te hoger is zijn productiviteit. Dit is
gunstig voor het bedrijf als geheel.

141

VOOR EEN OPTIMAAL BEGRIP.
VAKTERMEN UIT DE WERELD VAN MARTOR.

S

S›V

V›W

Snijdiepte

Snijwijzen

Veiligheidstechniek

De snijdiepte geeft aan hoe diep het mesje in het snijmateriaal indringt.
Omdat de snijdiepte ook afhankelijk is van de snijhoek, is die meestal
kleiner dan de maximale meslengte.

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”.

Onze veiligheidstechnieken heten: manual blade retraction (alleen bij
niet-veiligheidsmessen), automatic en fully automatic blade retraction
en het veilig verborgen mesje.

Schuifknop
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, maakt u het mesje los.

Snij-oplossingen

Verzameldoos voor gebruikte mesjes
Soft grip
De zachte laag kunststof die een greep bijzonder antislip maakt, omschrijven we met soft grip.

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.

Squeeze-grip

Snijgereedschappen

Tweemaal/viermaal bruikbaar mesje

MARTOR produceert en verkoopt snijgereedschappen. Om een snijgereedschap nader te specificeren, gebruiken wij de term -mes (kartonmes,
gordelmes, ontbraammes enz.).

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

Snijmateriaal
Met uw snijgereedschap bewerkt u het snijmateriaal. Datgene wat u
daarmee bijzonder goed kan snijden, valt onder de “hoofdsnijmaterialen”.
Dat kunnen bijv. één- of meerlaagse kartonnen dozen, strapbanden of
bepaalde folies zijn.

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.

Vastzetschroef
Voorbeeld SECUNORM MULTISET: met een vastzetschroef varieert u de
snijdiepteinstelling.

Veilig verborgen mesje

Snijranden

Het snijgereedschap is zo gemaakt dat het mesje naar buiten toe afgeschermd is. Gevolg: de hoogste veiligheid voor de gebruiker. Veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje heten in de toekomst SECUMAX.

Bijvoorbeeld SECUMAX 150: wanneer het mesje vanwege het ontwerp
in het midden onderbroken wordt en er daardoor twee gebieden om te
snijden ontstaan, dan noemen we deze snijranden.

Veiligheidsmessen

Snijtoepassing
“Snijtoepassing” noemen wij datgene waarvoor u onze snijgereedschappen gebruikt.

Opdat u uw gebruikte mesjes veilig als afval kunt verwijderen, vindt u in
ons assortiment toebehoren twee verschillende verzamelboxen: de SAFEBOX en de VERZAMELDOOS.

Volautomatische beschermbeugel
Speciaal geval SECUPRO CUT-O-MATIC: zodra u klaar bent met het snijden,
klapt een beschermbeugel het haakmes en maakt deze haak daardoor
ongevaarlijk. De beschermbeugel is volautomatisch.

Volautomatische mesjesbeschermkap
Uitzonderingsgeval SECUPRO LEWIS: het mesje trekt zich na het snijden
niet terug, maar desalnietemin geniet u van een zeer hoge veiligheid. In
plaats van terug te trekken schuift hier een mesbeschermkap voor het
mesje zodra dit het snijmateriaal verlaat. U hoeft hier niets voor te doen.

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 aan, die bijvoorbeeld 2 of 3 mm is en gemaakt voor het snijden in
dunne stroken en smalle tussenruimten.

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 en dat op elke werkplek.

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

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).
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