
BEZPEČNOSTNÍ NOŽE MARTOR 
IDEÁLNÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ APLIKACE  
VYŽADUJÍCÍ ŘEZÁNÍ.
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Každý to ví: Kde je něco ostrého, tam dochází k poraněním. Bolestivé pro uživatele –  

drahé pro zaměstnavatele. Příčinou řezných poraněných jsou řezné nástroje, které nejsou 

vždy optimální, protože nejsou bezpečné. 

Řešení: bezpečnostní nůž.

PROČ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ?

43.000

Čísla a fakta (příklad z Německa)

V roce 2019 došlo v Německu přibližně k  
tomuto počtu „povinně hlášených pracovních 
úrazů“ (Zdroj: Německé zákonné úrazové 
pojištění, 2020).

Více než polovina všech pracovních úrazů 
způsobených nářadím (zpravidla ne zcela 
optimálním, protože není bezpečné) připadá 
na pracovní řezné nástroje (Zdroj: Německé 
zákonné úrazové pojištění, 2020).

58
Úrazy %

Každý pracovní úraz způsobený řezným ná-
strojem vede v průměru k 7,4 dnům pracovní 
neschopnosti (Zdroj: Profesní sdružení pro 
stravování a pohostinství, 2016).

EUR
Dny

Pro zaměstnavatele znamená každý den  
výpadku ztrátu průměrně cca 500 eur.

500 7,4
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Rodinný podnik MARTOR se sídlem v Solingenu nabízí jako hlavní mezinárodní výrobce a 

dodavatel rozsáhlý sortiment bezpečnostních nožů se značkou GS = testovaná bezpeč-

nost. „Bezpečnostní nůž“ znamená, že je vybaven spolehlivou bezpečnostní technikou.  

Ta chrání uživatele, ale současně i balené zboží.

PROČ BEZPEČNOSTNÍ NOŽE OD FIRMY MARTOR?

Bezpečnostní techniky MARTOR

SECUNORM
Automatické zatažení čepele
= Vysoké zabezpečení

Palec nahoru – pro vysokou úroveň 
bezpečnosti. Jakmile začnete řezat, 
pusťte posunovač. Díky tomu se če-
pel po provedeném řezu opět ihned 
zatáhne do rukojeti.

Čepel není otevřená, nýbrž je chrá-
něna před kontaktem s uživatelem 
i zbožím. To Vám zaručuje nejvyšší 
možnou míru bezpečnosti. Sami jste 
chráněni před pořezáním a zboží 
před poškozením.

SECUPRO
Plně automatické zatažení čepele
= Velmi vysoké zabezpečení

Inteligentní řezací nástroj: čepel se 
samočinně zatáhne zpět do rukojeti, 
jakmile opustí řezaný materiál – zce-
la bez Vašeho přičinění. Dokonce i 
když stále držíte stisknutý posuno-
vač nebo páčku. Tomu říkáme „velmi 
vysoké zabezpečení“.

SECUMAX
Zakrytá čepel
= Nejvyšší zabezpečení

Bezpečnostní nože MARTOR snižují nejen riziko úrazu. Jsou také mimořádně komfortní,  

efektivní a víceúčelové. Dále uvádíme příklady nejběžnějších aplikací a výběr Výrobků 

MARTOR, které jsou pro ně nejvhodnější. Další řešení pro rozmanité řezací práce najdete 

na stránkách www.martor.com.

VŽDY PŘIPRAVEN K POUŽITÍ: VHODNÝ ŘEZNÝ NÁSTROJ.

LOGISTIKA
Fólie a stahovací pásky
Kartonáž
Ochrana zboží
Jednorázové nože

VÝROBA
Silnější materiály
Pytlované zboží
Vrstvy fólie a papíru
Materiály na roli
Odřezávání okrajů
Potravinářský a farmaceutický průmysl

SPECIALITY
Reklamní nože
Pro speciální použití

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Všechno o bezpečném řezání

NĚCO NAVÍC
Servis MARTOR

SORTIMENT
Všechny bezpečnostní nože MARTOR
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE
NA FÓLIE A STAHOVACÍ PÁSKY.

Fólie se nejlépe odřezávají v napnutém stavu, pásky  

pod úhlem 45°. Všechno ostatní můžete přenechat našim 

Výrobkům SECUMAX, které řezaný materiál šikovně  

navedou ke skrytému ostří. 

• Ze sklolaminátu 
•  Hloubka řezu 6 mm  
•  Zakrytá čepel
•  Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, inovativní hlavy čepele a  

náhradní čepele

• Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 7 mm  
•  Zakrytá čepel 
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. přidržovače a odřezávače lepicí pásky

• Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 4 mm  
•  Zakrytá čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
• Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip a odřezávače lepicí pásky

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUMAX 320 32000110.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL SECUMAX Č. 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 45
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE
NA KARTONÁŽ

1, 2 nebo 3vrstvé? Odstranit víko, styčnice nebo vyříznout 

okénko? Stejně jako nadčasový karton s rozmanitým vy-

užitím jsou stejně flexibilní a spolehlivé i naše Výrobky – 

pro jakýkoli požadovaný způsob řezání.

•  Z hliníku 
•   Hloubka řezu 21 mm  
•  Plně automatické zatažení čepele 
•   Velmi vysoký stupeň zabezpečení při práci
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, snadno ovladatelné páčky  

a pojistky
•  Ideální až pro 3vrstvé kartony a mnoho dalšího  

•  Z hliníku 
•   Hloubka řezu 17 mm  
•  Automatické zatažení čepele
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip a oboustranného posunovače
•  Ideální až pro 3vrstvé kartony a mnoho dalšího  

• Ze sklolaminátu 
• Hloubka řezu 15 mm  
• Automatické zatažení čepele
• Vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. snadno ovladatelné páčky a pojistky
• Ideální až pro 3vrstvé kartony a mnoho dalšího 

• Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 6 mm  
•  Zakrytá čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, inovativní hlavy čepele a  

náhradní čepele
•  Ideální až pro 2vrstvé kartony a mnoho dalšího  

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUMAX 350 350001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL SECUMAX Č. 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 5232
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SECUMAX 350 •  Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 6 mm  
•  Zakrytá čepel 
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, inovativní hlavy čepele a 

náhradní čepele

SECUPRO MARTEGO • Z hliníku 
•   Hloubka řezu 9 mm  
•  Plně automatické zatažení čepele
•   Velmi vysoký stupeň zabezpečení při práci a vysoká ochrana 

zboží
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, snadno ovladatelné páčky  

a pojistky

SECUNORM 500 (5 mm) • Z hliníku
• Hloubka řezu   5 mm  
•  Automatické zatažení čepele 
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci a velmi vysoká ochrana 

zboží
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip a oboustranného posunovače

ZAMĚŘENO NA BEZPEČNOSTNÍ NOŽE
PRO OCHRANU ZBOŽÍ

Poškozené zboží znamená nepříjemnosti a náklady. Aby 

při vybalování nedocházelo k problémům, doporučujeme 

bezpečnostní nože se skrytou čepelí. Nebo ty, které mají 

mimořádně malou hloubku řezu.
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Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUMAX 350 350001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL SECUMAX Č. 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 65232
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SECUMAX 145 • Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 4 mm  
•  Zakrytá čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
• Vč. dvou řezných hran
• Ideální až pro 1vrstvé kartony a mnoho dalšího

• Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 6 mm  
•  Zakrytá čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. dvou řezných hran, řezáku a škrabky
•  Ideální až pro 2vrstvé kartony a mnoho dalšího 

SECUNORM SMARTCUT •  Z plastu
•   Hloubka řezu 12 mm  
•  Automatické zatažení čepele 
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. oboustranného posunovače
•  Ideální až pro 2vrstvé kartony a mnoho dalšího 

SECUMAX 150
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE 
V PROVEDENÍ JAKO ODLAMOVACÍ.

I jednorázové nože mají své výhody. Většinou jsou malé, 

lehké a cenově výhodné. Výměna čepele není nutná.  

A navíc – jako např. SECUMAX 150 – mají často velmi  

zajímavé schopnosti.

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUMAX 145 145001.12 10 v kartonu (volně) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 v kartonu (volně) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 ks v krabici (20 nože ks v kartonu) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,63 mm
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Na gumové rohože nebo podlahové krytiny využijete např. 

sílu nože SECUPRO 625. V případě pěnové hmoty, styropo-

ru nebo stavebních vypěňovacích hmot záleží zejména na 

délce čepele XL nebo XXL. 

V
ÝR

O
B

A

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO
ŘEZÁNÍ SILNÝCH MATERIÁLŮ.

SECUPRO 625 •  Z hliníku
• Hloubka řezu   21 mm  
•  Plně automatické zatažení čepele
• Velmi vysoký stupeň zabezpečení při práci
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, snadno ovladatelné páčky a pojistky
•  Ideální pro silnější materiály (guma, podlahoviny atd.) a mnoho 

dalšího 

•  Ze sklolaminátu 
• Hloubka řezu 73 mm, alternativně s ozubenou čepelí
•  Automatické zatažení čepele
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, velkoplošného posunovače a 

pojistky
•  Ideální pro silnější materiály (pěna, styropor atd.) a mnoho dalšího

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • Z hliníku
•   Hloubka řezu 36 mm  
• Automatické zatažení čepele 
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. velkoplošného posunovače
•  Ideální pro silnější materiály (pěna, styropor atd.) a mnoho dalšího

ČEPEL NA POLYSTYREN Č. 379 (Vlnitá čepel)

ČEPEL NA POLYSTYREN Č. 79

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUPRO 625 625001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL NA POLYSTYREN Č. 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL NA POLYSTYREN Č. 79

SECUNORM 380 380005.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL NA POLYSTYREN Č. 379 (Vlnitá čepel)
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE / NŮŽKY  
NA SÁČKY

Sáčky se vyrábějí z papíru, plastu apod. Potřebujete  

ale vhodný nástroj, abyste je mohli správně otevřít. 

A to i tehdy, obsahují-li prášek nebo tekutinu. V
ÝR

O
B

A

SECUMAX 564 • Z nerezové oceli a sklolaminátu
• 80 mm řezná délka
• Speciálně broušené, vpředu zaoblené čepele 
• Nejvyšší zabezpečení při práci
• Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip a otvoru pro palec

SECUMAX 350 •  Ze sklolaminátu 
• Hloubka řezu   6 mm  
•  Zakrytá čepel 
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, inovativní hlavy čepele a  

náhradní čepele

• Ze sklolaminátu 
• Hloubka řezu   7 mm  
•  Zakrytá čepel 
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
• Vč. přidržovače a odřezávače lepicí pásky

SECUMAX EASYSAFE

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 45

SECUMAX 564 564001.00 1 na samoobslužné kartě (10 nůžek ks v kartonu) 

SECUMAX 350 350001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL SECUMAX Č. 3550
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO
ŘEZÁNÍ PÁSŮ FÓLIE A PAPÍRU

Často je to záludné: Materiál, který se při řezání shrnuje 

nebo se nechtěně trhá. Proto jsou naše speciální nástroje 

vybaveny přidržovačem. Přední část nože a kluzná patka 

pomáhají při přesném nasazení.

V
ÝR

O
B

A

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO
ŘEZÁNÍ ZBOŽÍ V ROLÍCH.

Chcete odstranit přední kryt z role papíru? Nebo po natr-

žení role zkrátit papír na určitou délku? SECUNORM 380 s 

dlouhou a stabilní čepelí je k tomu jako stvořený.V
ÝR

O
B

A

•  Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 73 mm  
•  Automatické zatažení čepele 
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, velkoplošného posunovače  

a pojistky

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

•   Ze sklolaminátu 
•   Hloubka řezu 7 mm  
•   Zakrytá čepel 
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•   Vč. přidržovače a odřezávače lepicí pásky

• Z plastu 
•   Hloubka řezu 7 mm  
•  Zakrytá čepel 
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
• Vč. přidržovače a kluzné patky z kovu

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 na samoobslužné kartě (5 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 37040

SECUNORM 380 380001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL NA POLYSTYREN Č. 79
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO
ŘEZÁNÍ PÁSŮ FÓLIE A PAPÍRU

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO
ODŘEZÁVÁNÍ OKRAJŮ.

Aby bylo jádro role znovu použitelné, je třeba odstranit 

zbytky papíru a fólie, jednoduše řečeno, je třeba začistit 

okraje. To patří do skupiny prací „silový řez“. A k tomu jsou 

zapotřebí nože té nejvyšší váhové kategorie.

V
ÝR

O
B

A

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO
ŘEZÁNÍ ZBOŽÍ V ROLÍCH.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Z hliníku 
• Hloubka řezu   21 mm  
•  Plně automatické zatažení čepele 
•   Velmi vysoký stupeň zabezpečení při práci
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, snadno ovladatelné páčky a 

pojistky

• Z hliníku 
•   Hloubka řezu 17 mm  
•  Plně automatické zatažení čepele 
•   Velmi vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip a oboustranného posunovače

• Z hliníku 
•   Hloubka řezu 9 mm  
•  Plně automatické zatažení čepele
•   Velmi vysoký stupeň zabezpečení při práci
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip, snadno ovladatelné páčky a 

pojistky

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUPRO 625 625001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 92
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO  
POTRAVINÁŘSKÝ A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL.

Cizí předměty ve výrobním procesu představují velké  

riziko. Účelné protiopatření: Bezpečnostní nože zjistitelné 

detektorem kovů, kdy pozornosti neunikne ani ta nejmenší 

částečka.

V
ÝR

O
B

A

SECUMAX 320 MDP • Z plastu zjistitelného detektorem kovů 
• Hloubka řezu   4 mm  
• Skrytě uložená nerezová čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. příjemné rukojeti Soft-Grip a odřezávače lepicí pásky
• Ideální na fólie, stahovací plastové pásky a mnoho dalšího

• Z plastu zjistitelného detektorem kovů 
•   Hloubka řezu 4 mm  
• Skrytě uložená nerezová čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. dvou řezných hran
•  Ideální až pro 1vrstvé kartony a mnoho dalšího

SECUMAX POLYCUT MDP • Z plastu zjistitelného detektorem kovů 
•   Hloubka řezu 3 mm  
• Skrytě uložená nerezová čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
• Vč. dlouhé špičky pro zavádění do řezaného materiálu
• Ideální na fólie, papíru a mnoho dalšího

SECUMAX KRUHOVÝ NŮŽ 
MDP

• Z plastu zjistitelného detektorem kovů 
•   Hloubka řezu 6 mm  
• Skrytě uložená nerezová čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
• Vč. otvoru pro prsty
• Ideální na fólie a provazy

SECUMAX 145 MDP

• Z plastu zjistitelného detektorem kovů 
•   Hloubka řezu 6 mm  
• Skrytě uložená nerezová čepel
•   Nejvyšší zabezpečení při práci a maximální ochrana zboží
•  Vč. dvou řezných hran, řezáku a škrabky
•  Ideální až pro 1vrstvé kartony a mnoho dalšího

SECUMAX 150 MDP
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Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 v kartonu (volně) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,30 mm

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 v kartonu (volně) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 v kartonu (volně) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,30 mm

SECUMAX KRUHOVÝ NŮŽ MDP 307.08 volně (50 nože ks v kartonu) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) ČEPEL NA POLYSTYREN Č. 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) TRAPÉZOVÁ ČEPEL Č. 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 ks v krabici (20 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 145

SECUNORM SMARTCUT MDP 110700.02 1 ks v krabici (20 nože ks v kartonu) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,63 mm

•  Z nelakovaného hliníku a plastu zjistitelného detektorem 
kovů

•   Hloubka řezu 21 mm  
•  Automatické zatažení čepele
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. jednostranného posunovače a nerezové čepele
•  Ideální až pro 3vrstvé kartony a mnoho dalšího 

• Z nerezové oceli a plastu zjistitelného detektorem kovů 
•   Hloubka řezu 9 mm  
•  Automatické zatažení čepele 
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. oboustranného posunovače a nerezové čepele
•  Ideální až pro 2vrstvé kartony a mnoho dalšího 

• Z plastu zjistitelného detektorem kovů 
•   Hloubka řezu 12 mm  
• Automatické zatažení čepele
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. oboustranného posunovače a nerezové čepele
• Ideální až pro 2vrstvé kartony a mnoho dalšího 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

•  Z nelakovaného hliníku a plastu zjistitelného detektorem 
kovů

•   Hloubka řezu 36 mm  
•  Automatické zatažení čepele
•   Vysoký stupeň zabezpečení při práci
• Vč. jednostranného posunovače a nerezové čepele
•  Ideální až pro 3vrstvé kartony a mnoho dalšího 

SECUNORM PROFI40 MDP
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BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO
REKLAMNÍ ÚČELY.

Mnohé z našich bezpečnostních nožů lze doplnit individu-

álním potiskem, takže mohou sympatickým a inteligentním 

způsobem propagovat Vaši firmu, značku nebo zájmy. To, 

že umí efektivně a bezpečně řezat, je přitom samozřejmé.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

PĚT DOBRÝCH DŮVODŮ: 

Inovace 
Inovativní řezný nástroj vyrobený v Solingenu? Od hlavního 
představitele trhu? Opatřený kvalitní reklamou? To se jen tak 
nevidí.

Užitečnost 
Naše reklamní nože využijete každý den. Na otevírání obalů, 
na řezání nejrůznějších materiálů.

Bezpečnost 
Jak už říká samo označení: Naše bezpečnostní nože jsou 
vybaveny spolehlivou bezpečnostní technikou na ochranu 
uživatele.

Dlouhá životnost 
Naše reklamní nože nejsou na ozdobu. Jsou to kvalitní vý-
robky, s nimiž zákazníci a všichni ostatní budou moci praco-
vat dlouhou dobu.

Spokojenost 
Na všech stranách! Váš reklamní předmět vynikne daleko 
nad průměr. Obdarovaný získá věc, která je opravdu funkční.

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 ks v krabici (10 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 92

SECUNORM 175 175001.92 1 ks v krabici (20 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 ks v krabici (20 nože ks v kartonu) PRŮMYSLOVÁ ČEPEL Č. 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 ks v krabici (20 nože ks v kartonu) Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Odlamovací nože z plastu 
• Pro zpracování silikonových kartuší
• Vč. dvou čepelí a ochranného krytu
• Ideální pro otevírání závitu a úpravu el. průchodek

SCRAPEX ARGENTAX • Plastové škrabky 
• Pracovní záběr 39 mm
• Vč. ochranného krytu
•  Ideální pro odstraňování etiket, zbytků lepidla a mnoho  

dalšího

ŘEZNÉ NÁSTROJE PRO  
ZVLÁŠTNÍ ÚČELY.

U firmy MARTOR najdete také: nože s krytou čepelí,  

odjehlovací nože, skalpely nebo škrabky, to vše vhodné 

vždy pro zcela specifickou oblast. Zde jen malý výběr.

TRIMMEX CERACUT • Začišťovací plastový nůž
• Vč. keramické čepele
• Ideální k začišťování plastu, gumy a kovu

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení Instalovaná čepel

ARGENTAX RAPID 594.03 1 v jednotlivém samooblužném kartonu
(10 nože ks v kartonu) 

Nelze vyměňovat, tloušťka: 0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 ks v krabici (10 škrabek ks v kartonu) ČEPEL JEDNOSTRANNÁ S LÍMCEM Č. 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 na samoobslužné kartě (10 nože ks v kartonu) KERAMICKÁ ČEPEL Č. 170
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•  Pouzdra (velikosti S, M a L) z flexibilního a odolného ny-
lonu

•  Pro bezpečné uložení a přenášení Vašich řezných nástro-
jů MARTOR

• Samostatné přihrádky na balíčky s čepelemi, tužky apod.
• Upevnění sponou nebo suchým zipem

•  Podložky na řezání z odolného plastu, jehož povrch se 
po řezání samostatně zatáhne

• Jako podklad při ručním řezání
• Čtyři velké podložky s natištěným rastrem (cm/palce)

•  Velký stabilní plastový box pro shromažďování použitých 
ocelových a keramických čepelí

•  Víko k definitivnímu uzavření plného boxu, který pak lze 
zlikvidovat se zbytkovým odpadem

•  Držák na stěnu (není součástí dodávky), pro upevnění na 
stěny, trubky a tyče

ÚČELNÉ DOPLŇKY:
PRODUKTY PRO BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ.

Příslušenství je to, co přísluší k určité věci. V nejlepším  

slova smyslu. Protože naše příslušenství je určeno k tomu, 

aby Váš řezný nástroj byl bezpečně uložen. Aby byl chrá-

něn jeho povrch. Nebo aby byla zajištěna optimální likvida-

ce použitých čepelí.

POUZDRA NA PÁSEK VELIKOSTI S, M, L

PODLOŽKY NA ŘEZÁNÍ

SBĚRNÝ BOX NA POUŽITÉ ČEPELE 

Výrobek Objednací číslo Jednotka balení 

POUZDRO S NA OPASEK 9920.08 volně (1) (10 pouzdra na opasek ks v kartonu) 

POUZDRO M NA OPASEK 9921.08 volně (1) (10 pouzdra na opasek ks v kartonu) 

POUZDRO L NA OPASEK 9922.08 volně (1) (10 pouzdra na opasek ks v kartonu) 

ŘEZACI PODLOŽKA 870 x 620 mm 3001.06 1 v igelitovém sáčku 

ŘEZACI PODLOŽKA 620 x 440 mm 3002.06 1 v igelitovém sáčku 

ŘEZACI PODLOŽKA 440 x 320 mm 3003.06 1 v igelitovém sáčku 

ŘEZACI PODLOŽKA 320 x 230 mm 3004.06 1 v igelitovém sáčku 

ŘEZACI PODLOŽKA 210 x 148 mm 3005.06  1 v igelitovém sáčku 

SBĚRNÝ BOX NA POUŽITÉ ČEPELE 9810.08 volně (1) 
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VELKÁ VÝHODA PRO VÁS:
SERVIS FIRMY MARTOR.

Tento katalog Vám poskytne první důležitou přehlednou 

orientaci. Aby ale všechno dokonale ladilo, nabízíme Vám 

možnost využití našeho jedinečného individuálního servi-

su*, který zahrnuje vše z oblasti bezpečného řezání. 

Osobní péče
U firmy MARTOR se Vám budou věnovat Vaši osobní kontaktní partneři ze 
zákaznického servisu. Ať už se bude jednat o přijetí Vaší objednávky nebo 
podrobné rady týkající se našich produktů – vždy se můžete spolehnout na 
osvědčenou kvalitu MARTOR a neměnnou orientaci firmy MARTOR na potře-
by zákazníků.

Přímé poradenství
Jako doplněk k telefonickým informacím jsou Vám naši techničtí poradci k 
dispozici i digitálně nebo přímo na místě. Kompetentně a profesionálně – od 
drobných „triků“ až po obchůzku pracoviště v případech, kdy se jedná o kom-
plexní řešení.

Servis a média
Katalogy a prospekty patří k našemu standardu. Znáte ale bezpečnostní 
leták MARTOR? Naše individualizované plány nožů? Nebo videa MARTOR ob-
sahující praktické ukázky? Za pomoci těchto rozsáhlých podpůrných opatření 
zavedeme ve Vaší firmě udržitelné řešení procesů řezání, které vypracujeme 
společně. Takový je totiž servis à la MARTOR.

Školení a praktická cvičení
Naším cílem je zvýšení bezpečnosti Vaší práce. Naši techničtí poradci vyškolí teo-
reticky i prakticky Vaše uživatele nebo se budou účastnit Vašich dnů bezpečnosti, 
domácích veletrhů apod. Navíc se Vaši spolupracovníci mohou za podpory našich 
médií (např. videa s praktickými ukázkami) naučit správnému zacházení s bez-
pečnostními noži, protože to rovněž podporuje lepší přijímání nových nástrojů.

Rychlé dodávky
MARTOR dodává rychle a spolehlivě ze svého skladu v Solingenu. V závislosti na 
Vašem sídle můžete využít služeb našich odbytových partnerů, které najdete po 
celém světě. Až Vaše objednané bezpečnostní nože dostanete, oceníte nepochyb-
ně i velmi kvalitní jednotlivé balení a vícejazyčný návod k používání. I to je výra-
zem profesionality firmy MARTOR.

* v různých formách podle konkrétní země, příp. regionu

N
ĚC

O
 N

AV
ÍC



18

VAŠE VOLBA:
PŘEHLED VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH NOŽŮ MARTOR

Kromě doporučených produktů máme v naší nabídce celou 

řadu dalších univerzálních i speciálních výrobků. Protože 

naší základní kompetencí je bezpečné řezání, uvádíme zde 

znovu přehled všech bezpečnostních nožů a nůžek.

SO
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M
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T

SECUMAX (Zakrytá čepel)

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363

SECUPRO (Plně automatické zatažení čepele)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE
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Aby výsledek práce byl skutečně optimální, doporučujeme 

vždy používat vysoce kvalitní originální čepele MARTOR. Té-

měř každý bezpečnostní nůž najdete v naší nabídce v něko-

lika alternativách, např. v provedení nerez nebo z keramiky.
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SECUNORM (Automatické zatažení čepele)

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175 SECUNORM HANDY

SECUNORM SMARTCUT SECUNORM MULTISAFE

NOŽE PRVNÍ POMOCI (Zakrytá čepel)

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

MDP NOŽE (Zakrytá čepel | Automatické zatažení čepele)

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

SECUMAX KRUHOVÝ NŮŽ MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP
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12.2021 | Printed in Germany.
Technické změny vyhrazeny.

VAŠE DOTAZY A PŘÁNÍ:
NAŠE INDIVIDUÁLNÍ POMOC.

Nenašli jste vhodný řezný nástroj pro Vaši 
speciální aplikaci? Žádný problém. To nezna-
mená, že by MARTOR neměl optimální řeše-
ní. Kontaktujte nás.

Další informace najdete na našich interneto-
vých stránkách: www.martor.com

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


