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wykrwalne przez 
wykrywacze metali

wykrywalny przez rentgen proste w obsłudze wysoka wytrzymałość na 
ścieranie

Pełny metal wyjątkowo ergonomiczne ergonomiczne zabezpieczenie

C
S

możliwe ostrze ceramiczne miękki uchwyt soft grip dla prawo- i leworęcznych dla praworęcznych

dla leworęcznych Uchwyt do zamocowania Klips Zapięcie na rzepy

Do ekstremalnych obciążeń Do cięcia precyzyjnego Uchwyt składany Pokrywa zabezpieczająca

Uchwyt antypoślizgowy Regulowana długość 
uchwytu

Średnica i kształt uchwytu Odporne na aceton

Odporne na wysokie 
temperatury

odpowiednie do druku 
reklamowego

 

MARTOR LEGENDA PIKTOGRAMÓW

PRZEGLĄD WSZYSTKICH PIKTOGRAMÓW FIRMY MARTOR.
Nasz nowy system piktogramów pomoże Ci wybrać najlepszy produkt dla Ciebie.  
Te małe symbole dostarczają informacji dotyczących np. zintegrowanej technologii 
bezpieczeństwa, preferowanych materiałów do cięcia lub właściwości uchwytu.

Wszystko o rękojeści

Wszystko o ostrzu

CECHY TECHNICZNE

Technologia bezpieczeństwa

Najwyższe 
bezpieczeństwo

Bardzo wysokie 
bezpieczeństwo

Wysokie bezpieczeństwo Opcjonalne 
bezpieczeństwo

bezpieczna wymiana 
ostrza (dzięki magnesowi)

wymiana ostrza przy 
pomocy narzędzia

wymiana ostrza bez użycia 
dodatkowych narzędzi

bez wymiany ostrza

Ostrze do 2-krotnego 
zastosowania

Ostrze do 4-krotnego 
zastosowania

ostrze zamienne w 
uchwycie

głębokość cięcia

regulowana głębokość 
cięcia

zakres skrobania nacinak taśmy klejącej Opuszczane ostrze

Ostrze obrotowe Elastyczny uchwyt ostrza nierdzewne Powlekane TiN

Ochrona przed działaniem 
kwasu

Ceramika Zaokrąglone ostrze 
haczykowe

Zaokrąglone ostrze 
przemysłowe

Zaokrąglone ostrze do 
skalpela

ostrza trapezowe 
zaokrąglone

Cięcie 1-stronne Cięcie 2-stronne

Ostrze szerokie Ostrze ze szlifem falującym Długość powierzchni 
tnących

niemagnetyczny

nieprzewodzący stabilny chemicznie nieoliwiony nierdzewiejący
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GŁÓWNE CIĘCIA MATERIAŁÓW

AKCESORIA

SERWIS

SAFEBOX POJEMNIK NA ZUŻYTE 
OSTRZA

UCHWYT MOCUJĄCY ETUI M NA NOŻE

ETUI NA NOŻE ZESTAW KART 
KONTROLNYNCH MDP

Zabezpieczenie U KLUCZ EASYSAFE

MATA DE CI ĘCIA  

Plakat dotyczący 
bezpieczeństwa

Film szkoleniowy Karta danych technicznych Doradztwo

PRODUCENT
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karton:  
1-warstwowy

karton:  
do 2 warstw

karton:  
do 3 warstw

Karton: 
do 4 warstw

folia do owijania, 
folia stretch, folia 
termokurczliwa

taśma klejąca taśma z tworzywa 
sztucznego

Towar w workach

taśmy foliowe i papierowe Obdzieranie zwoju pianka, styropian koperta

guma wykładzina podłogowa 
PCV

wykładzina tekstylia

włóknina filc skóra przędza, sznur

Folia kaszerowana folia laminowana Szkło laminowane folią Pokrywa kartusza

Pas zabezpieczający Drewno balsa Naroże z tworzywa 
sztucznego

Naroże gumowe

Naroże metalowe Naklejka, etykieta Płyta ceramiczna  


