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Każdy wie: Tam gdzie się tnie, dochodzi do obrażeń. Bolesna sprawa dla użytkownika –  

i kosztowna dla pracodawcy. Przyczyną wypadków przy cięciu są prawie zawsze nieopty-

malne, czyli nie w pełni bezpieczne, narzędzia tnące. 

Rozwiązanie: Noże bezpieczne.

DLACZEGO NÓŻ BEZPIECZNY?

43.000

Liczby i fakty (na przykładzie Niemiec)

W 2019 roku doszło w Niemczech w przybli-
żeniu do tylu „podlegających zgłoszeniu wy-
padków przy pracy“ spowodowanych użyciem 
noża (źródło: Niemieckie Ustawowe Ubezpie-
czenie Wypadkowe, 2020).

W przypadku ponad połowy wszystkich wypad-
ków przy pracy z użyciem narzędzi ręcznych 
przyczyną jest (z reguły nieoptymalny, czyli nie w 
pełni bezpieczny) nóż roboczy (żródło: Niemieckie 
Ustawowe Ubezpieczenie Wypadkowe, 2020).

58
Wypadki %

Każdy wypadek przy pracy spowodowany uży-
ciem noża skutkuje okresem średnio 7,4 dnia 
niezdolności do pracy (źródło: Zrzeszenie Zawo-
dowe Branży Spożywczej i Gastronomii, 2016).

EURO
Dni

Dla pracodawcy każdy dzień niezdolności do 
pracy oznacza średni koszt ok. 500 euro.

500 7,4
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Jako wiodący międzynarodowy producent i dostawca, przedsiębiorstwo rodzinne  

MARTOR z siedzibą w Solingen oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości, sprawdzo-

nych przez GS noży bezpiecznych. „Noże bezpieczne“ dlatego, że są wyposażone w 

niezawodne technologie bezpieczeństwa. To chroni użytkownika, ale również zapako-

wany towar.

DLACZEGO NOŻE BEZPIECZNE MARTOR?

Technologie bezpieczeństwa MARTOR

SECUNORM
Automatyczne chowanie ostrza
= Wysokie zabezpieczenie

Kciuki do góry dla wysokiego stopnia 
bezpieczeństwa. Jak tylko zaczniesz 
ciąć, puść ostrza. Zaraz po zakoń-
czeniu cięcia ostrze wsunie się po-
wrotem do rękojeści.

Ostrze nie jest odkryte, lecz jest 
chronione przed dostępem człowie-
ka i towarów. Rozwiązanie to gwa-
rantuje maksymalne bezpieczeń-
stwo i chroni użytkownika przed 
ranami ciętymi, a towary przed 
uszkodzeniem.

SECUPRO
W pełni automatyczne chowanie 
ostrza = Bardzo wysokie zabez-
pieczenie

Inteligentne narzędzie tnące: jak 
tylko ostrze opuszcza materiał cię-
ty, samo chowa się w rękojeści bez 
Twojej pomocy. Mamy tu do czynie-
nia z „bardzo wysokim poziomem 
bezpieczeństwa”.

SECUMAX
Ukryte ostrze
= Najwyższe zabezpieczenie

Noże bezpieczne MARTOR nie tylko zmniejszają ryzyko wypadków. Są też wyjątkowo  

wygodne, wydajne i uniwersalne. Poniżej przedstawiamy przykładowe, najpowszech-

niejsze zastosowania cięcia oraz wybór najbardziej odpowiednich produktów MARTOR.  

Inne rozwiązania w zakresie cięcia znajdują się np. na stronie www.martor.com.

ZAWSZE POD RĘKĄ: ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE TNĄCE.

LOGISTYKA
Folie i taśmy do owijania
Kartony
Ochrona towarów
Noże jednorazowe

PRODUKCJA
Grubsze materiały
Towar w workach
Taśmy foliowe i papierowe
Materiałów w rolkach
Obdzieranie
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny

SPECJALNE
Noże reklamowe
Dla szczególnych obszarów

AKCESORIA
Wszystko w zakresie bezpiecznego cięcia

WARTOŚĆ DODANA
Usługi MARTOR

ASORTYMENT
Wszystkie noże bezpieczne MARTOR
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NOŻE BEZPIECZNE DO
FOLII I TAŚM DO OWIJANIA.

Folie najlepiej ciąć napięte, taśmy do owijania pod kątem 

45°. Całą resztą zajmą się nasze produkty serii SECUMAX, 

mistrzowsko doprowadzające cięty materiał do ukrytego 

ostrza. 

• Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•  Głębokość cięcia 6 mm 
•  Ukryte ostrze
•  Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, innowacyjną głowicą ostrza i 

ostrzem zapasowym

• Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 7 mm 
•  Ukryte ostrze 
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
•  Łącznie z dociskiem i nożem do rycowania taśmy klejącej

• Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 4 mm 
•  Ukryte ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
• Łącznie z rączką Soft-Grip i nożem do rycowania taśmy klejącej

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX 320 32000110.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE SECUMAX NR 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 45
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NOŻE BEZPIECZNE DO
KARTONÓW.

1-, 2- czy 3-warstwowy? Odcinanie górnej części, odci-

nanie klapek czy wycinanie okien? Podobnie jak wszech-

stronnym i wszechobecnym opakowaniem jest karton,  

tak samo uniwersalne i niezawodne są nasze produkty – 

do każdego pożądanego rodzaju cięcia.

•  Z aluminium 
•   Głębokość cięcia 21 mm 
•  W pełni automatyczne chowanie ostrza 
•   Bardzo duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, dającą się łatwo przesuwać dźwi-

gnią i zabezpieczeniem
•  Idealne do kartonów do 3 warstw i wielu innych zastosowań 

•  Z aluminium 
• Głębokość cięcia   17 mm 
•  Automatyczne chowanie ostrza
•   Duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z rączką Soft-Grip i obustronnym suwakiem
•  Idealne do kartonów do 3 warstw i wielu innych zastosowań 

• Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
• Głębokość cięcia 15 mm 
• Automatyczne chowanie ostrza
• Duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z dającą się łatwo przesuwać dźwignią i zabezpie-

czeniem
• Idealne do kartonów do 3 warstw i wielu innych zastosowań 

• Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 6 mm 
•  Ukryte ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, innowacyjną głowicą ostrza i 

ostrzem zapasowym
• Idealne do kartonów do 2 warstw i wielu innych zastosowań 

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX 350 350001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE SECUMAX NR 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 5232
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SECUMAX 350 •  Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
• Głębokość cięcia   6 mm 
•  Ukryte ostrze 
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, innowacyjną głowicą ostrza i 

ostrzem zapasowym

SECUPRO MARTEGO • Z aluminium 
•   Głębokość cięcia 9 mm 
•  W pełni automatyczne chowanie ostrza
•  Bardzo duże bezpieczeństwo pracy i wysoki stopień  

ochrony towaru
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, dającą się łatwo przesuwać  

dźwignią i zabezpieczeniem

SECUNORM 500 (5 mm) • Z aluminium 
•   Głębokość cięcia 5 mm 
•  Automatyczne chowanie ostrza 
•  Duże bezpieczeństwo pracy bardzo wysoki stopień  

ochrony towaru
•  Łącznie z rączką Soft-Grip i obustronnym suwakiem

NOŻE BEZPIECZNE ZAPROJEKTOWANE
Z MYŚLĄ O OCHRONIE TOWARÓW.

Uszkodzony towar zawsze jest irytujący i kosztowny. Aby 

podczas rozpakowywania nic się nie stało, zalecamy noże 

bezpieczne z ukrytym ostrzem. Lub noże o wyjątkowo 

małej głębokości cięcia.

LO
G

IS
TY

K
A

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX 350 350001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE SECUMAX NR 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 65232
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SECUMAX 145 • Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 4 mm 
•  Ukryte ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
• Łącznie z dwoma krawędziami tnącymi
•  Idealny do kartonów jednowarstwowych i wielu innych  

zastosowań

• Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 6 mm 
•  Ukryte ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
•  Łącznie z dwoma krawędziami tnącymi, nożem do rycowania i 

skrobakiem
•  Idealne do kartonów do 2 warstw i wielu innych zastosowań 

SECUNORM SMARTCUT •  Z tworzywa sztucznego
•   Głębokość cięcia 12 mm 
•  Automatyczne chowanie ostrza 
•   Duże bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z obustronnym suwakiem
•  Idealne do kartonów do 2 warstw i wielu innych zastosowań 

SECUMAX 150
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NOŻE BEZPIECZNE JAKO 
NOŻE JEDNORAZOWE

Również noże jednorazowe mają swoje zalety. Prze-

ważnie są małe, lekkie i tanie. Nie ma wymiany ostrza. 

A mimo wszystko często mają wiele ciekawych funkcji 

– jak np. nóż SECUMAX 150.

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX 145 145001.12 10 w opakowaniu kartonowym (luzem) Niewymienny, grubość: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 w opakowaniu kartonowym (luzem) Niewymienny, grubość: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (20 noże w kartonie) Niewymienny, grubość: 0,63 mm



8

W przypadku gumowych mat lub wykładzin można sko-

rzystać np. z noża SECUPRO 625. W przypadku pianki, 

styropianu lub pianki montażowej szczególnie istotna jest 

długość ostrza XL lub XXL. 
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NOŻE BEZPIECZNE DO
CIĘCIA GRUBSZYCH MATERIAŁÓW.

SECUPRO 625
•  Z aluminium 
• Głębokość cięcia   21 mm 
•  W pełni automatyczne chowanie ostrza
• Bardzo duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, dającą się łatwo przesuwać 

dźwignią i zabezpieczeniem
•  Idealny do grubszych materiałów (guma, wykładzina itp.) i 

wielu innych zastosowań 

•  Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•  Głębokość cięcia 73 mm, alternatywnie z ostrzem o szlifie 

falistym
•  Automatyczne chowanie ostrza
•   Duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, dźwignią i zabezpieczeniem o 

dużej powierzchni
•  Idealny do grubszych materiałów (pianka, styropian itp.) i 

wielu innych zastosowań

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • Z aluminium
•   Głębokość cięcia 36 mm 
• Automatyczne chowanie ostrza 
•   Duże bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z suwakiem o dużej powierzchni
•  Idealny do grubszych materiałów (pianka, styropian itp.) i 

wielu innych zastosowań

OSTRZE STYROPOR NR 379  

(Ostrze ze szlifem falującym)

OSTRZE STYROPOR NR 79

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUPRO 625 625001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE STYROPOR NR 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE STYROPOR NR 79

SECUNORM 380 380005.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE STYROPOR NR 379  
(Ostrze ze szlifem falującym)
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NOŻE / NOŻYCZKI BEZPIECZNE DO  
TOWARÓW WORKOWANYCH.

Worki wytwarzane są z papieru, tworzywa sztucznego itp. 

Do tego potrzebne jest narzędzie, które można precyzyj-

nie wbić. Takie, które bez trudu poradzi sobie również z 

zawartością w postaci pyłu lub płynu.
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SECUMAX 564 •  Ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym

• Długość cięcia 80 mm
• Specjalnie szlifowane, zaokrąglone z przodu krawędzie tnące 
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z rączką Soft-Grip i otworem na kciuk

SECUMAX 350 •  Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 6 mm 
•  Ukryte ostrze 
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, innowacyjną głowicą ostrza i 

ostrzem zapasowym

• Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 7 mm 
•  Ukryte ostrze 
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
• Łącznie z dociskiem i nożem do rycowania taśmy klejącej

SECUMAX EASYSAFE

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 45

SECUMAX 564 564001.00 1 na opakowaniu do sklepów samoobsługowych
(10 nożyczek w kartonie) 

SECUMAX 350 350001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE SECUMAX NR 3550
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NOŻE BEZPIECZNE DO
CIĘCIA TAŚM FOLIOWYCH I PAPIEROWYCH.

Często złośliwy: materiał, który podczas cięcia w nieza-

mierzony sposób się fałduje lub rwie. Dlatego tych specjali-

stów wyposażono w docisk. Nosek noża i stopka poślizgo-

wa pomagają w precyzyjnym przyłożeniu noża.
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NOŻE BEZPIECZNE DO
CIĘCIA MATERIAŁÓW W ROLKACH.

Trzeba oddzielić osłonę czołową od rolki papieru?  

Lub ponownie wyrównać papier po zerwaniu się rolki?  

SECUNORM 380 ze swoim długim, stabilnym ostrzem  

jest w tym przypadku najlepszym wyborem.
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•  Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 73 mm 
•  Automatyczne chowanie ostrza 
•   Duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, dźwignią i zabezpieczeniem o 

dużej powierzchni

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

•   Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 
•   Głębokość cięcia 7 mm 
•   Ukryte ostrze 
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
•   Łącznie z dociskiem i nożem do rycowania taśmy klejącej

• Z tworzywa sztucznego 
•   Głębokość cięcia 7 mm 
•  Ukryte ostrze 
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona 

towarów
• Łącznie z dociskiem i stopką poślizgową z metalu

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 na opakowaniu do sklepów samoobsługowych
(5 noże w kartonie) 

OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 37040

SECUNORM 380 380001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE STYROPOR NR 79
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NOŻE BEZPIECZNE DO
CIĘCIA TAŚM FOLIOWYCH I PAPIEROWYCH.

NOŻE BEZPIECZNE DO
OBDZIERANIA.

Aby przystosować tuleję rolki do ponownego użytku,  

należy ją oczyścić, tj. obedrzeć z resztek papieru i folii. 

Zalicza się to do kategorii „cięć siłowych“. Potrzebne są 

do tego noże najwyższej klasy wagowej.
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NOŻE BEZPIECZNE DO
CIĘCIA MATERIAŁÓW W ROLKACH.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Z aluminium 
•   Głębokość cięcia 21 mm 
•  W pełni automatyczne chowanie ostrza 
•   Bardzo duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, dającą się łatwo przesuwać  

dźwignią i zabezpieczeniem

• Z aluminium 
•   Głębokość cięcia 17 mm 
•  W pełni automatyczne chowanie ostrza 
•   Bardzo duże bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z rączką Soft-Grip i obustronnym suwakiem

• Z aluminium 
•   Głębokość cięcia 9 mm 
•  W pełni automatyczne chowanie ostrza
•   Bardzo duże bezpieczeństwo pracy
•  Łącznie z rączką Soft-Grip, dającą się łatwo przesuwać  

dźwignią i zabezpieczeniem

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUPRO 625 625001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 92
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NOŻE BEZPIECZNE DLA
BRANŻY SPOŻYWCZEJ I FARMACEUTYCZNEJ.

Ciała obce w procesie produkcyjnym stanowią duże ryzyko. 

Sensowny środek zaradczy: Wykrywalne przez wykrywa-

cze metalu noże bezpieczne, które można odnaleźć nawet 

w najmniejszych częściach.
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SECUMAX 320 MDP • Z tworzywa sztucznego wykrywalnego przez wykrywacze metalu 
•   Głębokość cięcia 4 mm 
• Ukryte, nierdzewne ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
•  Łącznie z rączką Soft-Grip i nożem do rycowania taśmy klejącej
•  Idealne do folii, taśm spinających z tworzywa sztucznego  

i wielu innych zastosowań

• Z tworzywa sztucznego wykrywalnego przez wykrywacze metalu 
•   Głębokość cięcia 4 mm 
• Ukryte, nierdzewne ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
• Łącznie z dwoma krawędziami tnącymi
•  Idealny do kartonów jednowarstwowych i wielu innych zastosowań

SECUMAX POLYCUT MDP • Z tworzywa sztucznego wykrywalnego przez wykrywacze metalu 
• Głębokość cięcia   3 mm 
• Ukryte, nierdzewne ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
•  Łącznie z długim, szpiczastym noskiem do wprowadzania w 

cięty materiał
• Idealne do folii, papieru i wielu innych zastosowań

SECUMAX NÓŻ PIERŚCIEŃ 
MDP

• Z tworzywa sztucznego wykrywalnego przez wykrywacze metalu 
•   Głębokość cięcia 6 mm 
• Ukryte, nierdzewne ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
• Łącznie z otworem na palec
• Idealny do folii i sznurków

SECUMAX 145 MDP

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 w opakowaniu kartonowym (luzem) Niewymienny, grubość: 0,30 mm

• Z tworzywa sztucznego wykrywalnego przez wykrywacze metalu 
•   Głębokość cięcia 6 mm 
• Ukryte, nierdzewne ostrze
•   Najwyższe bezpieczeństwo pracy i maksymalna ochrona towarów
•  Łącznie z dwoma krawędziami tnącymi, nożem do rycowania i 

skrobakiem
•  Idealny do kartonów jednowarstwowych i wielu innych zastosowań

SECUMAX 150 MDP
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Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 w opakowaniu kartonowym (luzem) Niewymienny, grubość: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 w opakowaniu kartonowym (luzem) Niewymienny, grubość: 0,30 mm

SECUMAX NÓŻ PIERŚCIEŃ 
MDP

307.08 luzem (50 noże w kartonie) Niewymienny, grubość: 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE STYROPOR NR 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE TRAPEZOWE NR 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 145

SECUNORM SMARTCUT 
MDP

110700.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) Niewymienny, grubość: 0,63 mm

•  Z nielakierowanego aluminium i tworzywa sztucznego  
wykrywalnego przez wykrywacze metalu 

•   Głębokość cięcia 21 mm 
•  Automatyczne chowanie ostrza
•   Duże bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z jednostronnym suwakiem i nierdzewnym ostrzem
•  Idealne do kartonów do 3 warstw i wielu innych zastosowań 

•  Ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego wykrywalnego 
przez wykrywacze metalu 

• Głębokość cięcia   9 mm 
•  Automatyczne chowanie ostrza 
•   Duże bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z obustronnym suwakiem i nierdzewnym ostrzem
•  Idealne do kartonów do 2 warstw i wielu innych zastosowań 

•  Z tworzywa sztucznego wykrywalnego przez wykrywacze metalu 
• Głębokość cięcia   12 mm 
• Automatyczne chowanie ostrza
•   Duże bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z obustronnym suwakiem i nierdzewnym ostrzem
• Idealne do kartonów do 2 warstw i wielu innych zastosowań 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

•  Z nielakierowanego aluminium i tworzywa sztucznego  
wykrywalnego przez wykrywacze metalu 

•   Głębokość cięcia 36 mm 
•  Automatyczne chowanie ostrza
•   Duże bezpieczeństwo pracy
• Łącznie z jednostronnym suwakiem i nierdzewnym ostrzem
•  Idealne do kartonów do 3 warstw i wielu innych zastosowań 

SECUNORM PROFI40 MDP
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NOŻE BEZPIECZNE DO
CELÓW REKLAMOWYCH.

Na wielu z naszych noży bezpiecznych można umieścić 

indywidualne nadruki – i w ten sposób reklamować swo-

ją firmę, markę lub konkretny cel. Oczywiście można nimi 

również wydajnie i bezpiecznie ciąć.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

PIĘĆ DOBRYCH POWODÓW: 

Innowacja 
Innowacyjne narzędzie tnące wyprodukowane w Solingen? 
Od lidera na rynku? Z umieszczonym na nim Państwa prze-
słaniem reklamowym? Z pewnością nie wszyscy to mają.

Przydatność 
Nasze noże reklamowe są użytkowane codziennie. Do 
otwierania opakowań i do cięcia najróżniejszych materiałów.

Bezpieczeństwo 
Jak sama nazwa mówi: Nasze noże bezpieczne wyposażo-
ne są w niezawodne technologie bezpieczeństwa zapew-
niające ochronę użytkownika.

Żywotność 
Nasze noże reklamowe nie są tanimi gadżetami. Są produk-
tami wysokiej jakości, przy użyciu których klienci i pracowni-
cy mogą długo pracować.

Zadowolenie 
Z każdej strony! Dzięki takim upominkom wyróżnią się Pań-
stwo z tłumu. Obdarowany ma coś, z czym na prawdę może 
coś zdziałać.

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (10 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 92

SECUNORM 175 175001.92 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (20 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (20 noże w kartonie) OSTRZE PRZEMYSŁOWE NR 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym (20 noże w kartonie) Niewymienny, grubość: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Jednorazowy nóż introligatorski z tworzywa sztucznego 
• Do obróbki kartuszy z silikonem
• Łącznie z dwoma ostrzami i nasadką ochronną
• Idealny do otwierania gwintu oraz dopasowywania dzióbka

SCRAPEX ARGENTAX • Skrobak z tworzywa sztucznego 
• 39 mm powierzchni skrobiącej
• Łącznie z nasadką ochronną
• Idealny do usuwania etykiet, pozostałości kleju i wielu więcej

NARZĘDZIA DO CIĘCIA DO
SZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW.

Również to znajdzie się w asortymencie MARTOR:  

Noże introligatorskie, noże do okrawania, skalpele lub 

skrobaki, przeznaczone do określonego zastosowania.  

Poniżej jedynie niewielki wybór.

TRIMMEX CERACUT • Nóż do okrawania z tworzywa sztucznego
• Łącznie z ceramicznym ostrzem
•  Idealny do usuwania pozostałości tworzywa sztucznego, 

gumy i metalu

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania Zamocowane ostrze

ARGENTAX RAPID 594.03 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym do sklepów 
samoobsługowych (10 noże w kartonie) 

Niewymienny, grubość: 0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 w pojedynczym opakowaniu kartonowym
(10 skrobaków w kartonie) 

OSTRZE ZAKRZYWIONE NR 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 na opakowaniu do sklepów samoobsługowych
(10 noże w kartonie)

OSTRZE CERAMICZNE NR 170
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•  Saszetki na narzędzia (w rozmiarze S, M i L) z elastycz-
nego i odpornego nylonu

•  Do bezpiecznego przechowywania i transportowania 
narzędzi do cięcia MARTOR

• Dodatkowe przegródki na opakowania ostrzy, pisaki itp.
• Mocowanie na zatrzask lub rzep

•  Maty do cięcia z wytrzymałego, samonaprawiającego się 
tworzywa sztucznego

• Do podkładania podczas ręcznego cięcia
•  Z nadrukowaną siatką (cm / cale) w przypadku czterech 

większych mat

•  Duży, stabilny pojemnik z tworzywa sztucznego do zbiera-
nia zużytych ostrzy ze stali i ceramiki

•  Pokrywa do ostatecznego zamknięcia pełnego pojemnika, 
następnie utylizacja jako odpady nie nadające się do po-
wtórnego przetworzenia

•  Mocowanie na ścianę (nie wchodzi w zakres dostawy) do 
mocowania do ścian, rur i prętów

PRZYDATNY DODATEK:
PRODUKTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM CIĘCIEM

Akcesoria to dodatki. W najlepszym tego słowa znaczeniu. 

Nasze akcesoria zapewniają bezpieczne przechowywa-

nie narzędzia do cięcia. Ochronę ich powierzchni. Lub też 

optymalną utylizację zużytych ostrzy.

SASZETKI NA NARZĘDZIA S, M, L

MATY DO CIĘCIA

POJEMNIK NA ZUŻYTE OSTRZA

Produkt Nr zamówienia Jednostka opakowania

ETUI S NA NOŻE 9920.08 luzem (1) (10 torebek na pasek w kartonie) 

ETUI M NA NOŻE 9921.08 luzem (1) (10 torebek na pasek w kartonie) 

ETUI L NA NOŻE 9922.08 luzem (1) (10 torebek na pasek w kartonie) 

MATA DE CI ĘCIA 870 x 620 mm 3001.06 1 w worku foliowym 

MATA DE CI ĘCIA 620 x 440 mm 3002.06 1 w worku foliowym 

MATA DE CI ĘCIA 440 x 320 mm 3003.06 1 w worku foliowym 

MATA DE CI ĘCIA 320 x 230 mm 3004.06 1 w worku foliowym 

MATA DE CI ĘCIA 210 x 148 mm 3005.06 1 w worku foliowym 

POJEMNIK NA ZUŻYTE OSTRZA 9810.08 luzem (1)
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OGROMNY PLUS:
USŁUGI MARTOR.

Niniejszy katalog jest pierwszą cenną wskazówką.  

Aby jednak mieć pewność, że wszystko gra, zapraszamy 

do skorzystania z naszych wyjątkowych, indywidualnych 

usług* w zakresie bezpiecznego cięcia. 

Osobiste wsparcie
W MARTOR czekają na Państwa osobiści doradcy w dziale Obsługi Klienta.  
Czy przyjmą Państwa zamówienie, czy też szczegółowo doradzą w zakresie 
naszych produktów – wszystko to w niezawodnej, najwyższej jakości MARTOR 
oraz z typowym dla firmy MARTOR skupieniem się na kliencie.

Doradztwo na miejscu
Aby uzupełnić doradztwo telefoniczne, nasi doradcy techniczni są dostępni 
również cyfrowo lub na miejscu. Kompetentnie i profesjonalnie – od drob-
nych „sztuczek w zakresie cięcia“ po duży obchód miejsca pracy w przypad-
ku kompleksowych rozwiązań w zakresie cięcia.

Media serwisowe
Katalogi i prospekty są u nas standardem. Czy znają Państwo jednak już  
plakaty ze wskazówkami bezpieczeństwa MARTOR? Nasze zindywidualizo-
wane plany noży? Czy też nasze filmy szkoleniowe MARTOR? Dzięki temu 
pakietowi środków pomocniczych na stałe wprowadzamy wspólnie opraco-
wane rozwiązanie w zakresie cięcia w Państwa przedsiębiorstwie. To jest 
serwis à la MARTOR.

Szkolenie i trening
Naszym celem jest zwiększenie Państwa bezpieczeństwa pracy. Nasi doradcy 
techniczni przeprowadzą szkolenia i treningi Państwa użytkowników lub wezmą 
udział w Państwa dniach bezpieczeństwa, targach zakładowych itp. Ponadto, 
Państwa pracownicy mogą za pomocą naszych mediów serwisowych (np. filmów 
szkoleniowych) przećwiczyć prawidłowe użytkowanie noży bezpiecznych, co 
również sprzyja lepszemu przyjęciu nowych narzędzi.

Szybka dostawa
MARTOR dostarcza szybko i niezawodnie z magazynu w Solingen – lub też, w za-
leżności od lokalizacji, są Państwo zaopatrywani przez jednego z naszych przed-
stawicieli handlowych na całym świecie. Trzymając nóż bezpieczny w rękach moż-
na zauważyć wysokiej jakości opakowanie jednostkowe i wielojęzyczną instrukcję 
obsługi - dla firmy MARTOR również to jest wyrazem profesjonalizmu.

* w różnym stopniu w zależności od kraju lub regionu
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PAŃSTWA WYBÓR:
WSZYSTKIE NOŻE BEZPIECZNE MARTOR NA JEDEN RZUT OKA.

Poza polecanymi produktami, w naszej ofercie posiadamy 

wiele innych noży uniwersalnych i specjalistów. Ponieważ  

naszą główną specjalizacją jest bezpieczne cięcie, raz jeszcze 

wszystkie bezpieczne noże i nożyczki na jeden rzut oka.A
SO
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TY
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SECUMAX (Ukryte ostrze)

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 (W pełni automatyczne chowanie ostrza)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE
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Aby osiągnąć optymalny wynik cięcia, zaleca się stosowanie 

wysokiej jakości, oryginalnych ostrzy MARTOR. Niemalże do 

każdego noża bezpiecznego są one dostępne w kilku wa-

riantach, przykładowo nierdzewne lub ceramiczne. A
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SECUNORM (Automatyczne chowanie ostrza)

NOŻE SOS (Ukryte ostrze)

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

NOŻE MDP (Ukryte ostrze | Automatyczne chowanie ostrza)

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

SECUMAX NÓŻ PIERŚCIEŃ MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175

SECUNORM MULTISAFE

SECUNORM 185

SECUNORM HANDY SECUNORM SMARTCUT
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05.2022 | Printed in Germany.
Zastrzegamy sobie zmiany techniczne.

PAŃSTWA PYTANIA I PROŚBY:
NASZA INDYWIDUALNA POMOC.

Nie znaleźli Państwo swojego specjalnego 
zastosowania cięcia? Żaden problem. Nie 
oznacza to przecież, że nie istnieje w tym 
zakresie optymalne rozwiązanie MARTOR. 
Proszę się z nami skontaktować.

Dodatkowe informacje dostępne są na na-
szej stronie internetowej: www.martor.com

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


