
CORTADOR DE SEGURANÇA MARTOR. 
IDEAL PARA SUAS APLICAÇÕES DE CORTE.
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Qualquer pessoa sabe: onde há trabalho com corte, há ferimentos. Uma questão que 

acarreta dor para o usuário – e custo para o empregador. As causas dos acidentes de  

corte quase sempre estão associadas ao uso de ferramentas de corte inadequadas por 

não serem seguras. A solução está nos cortadores de segurança.

POR QUE UM CORTADOR DE SEGURANÇA?

43.000

Fatos e números (tomando como exemplo a Alemanha)

Este foi o número aproximado de “acidentes 
de trabalho de notificação compulsória” 
na Alemanha em 2019 (fonte: Deutsche  
Gesetzliche Unfallversicherung – Seguro de 
Acidentes Oficial Alemão, 2020).

Mais da metade de todos os acidentes de trabalho 
com ferramentas manuais são decorrentes do ma-
nuseio de cortadores de trabalho (que, geralmente, 
são inadequados por não serem seguros)  
(fonte: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – 
Seguro de Acidentes Oficial Alemão, 2020).

58
Acidentes %

Todo acidente de trabalho provocado por  
cortador causa, em média, um afastamento 
de 7,4 dias de trabalho (fonte: Berufsgenos-
senschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe –  
Associação Profissional do Setor Alimentício  
e Hoteleiro, 2016).

EUROS
Dias

Para o empregador, cada dia de falta tem um 
custo médio de cerca de 500 euros.

500 7,4
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A empresa familiar MARTOR de Solingen, fabricante e fornecedora internacional líder  

de mercado, mantém uma ampla variedade de cortadores de segurança comprovada  

e alta qualidade. São denominados “cortadores de segurança” por estarem equipados  

com confiáveis tecnologias de segurança. Elas protegem o usuário e também a  

mercadoria embalada.

POR QUE OS CORTADORES DE SEGURANÇA DA MARTOR?

As tecnologias de segurança da MARTOR

SECUNORM
Retração automática da lâmina
= Elevada segurança

Tudo para um alto grau de seguran-
ça. Assim que começar a cortar,  
retire o polegar do controle deslizan-
te e a lâmina desaparecerá do cabo 
no momento em que ele perder 
contato com o material que está 
sendo cortado.

A lâmina não está aberta, mas es- 
condida, e, portanto, a aresta de  
corte está protegida contra você e  
os produtos embalados. Dando-lhe 
um grau máximo de segurança con-
tra ferimentoss enquanto protege  
habilmente seus produtos.

SECUPRO
Retração totalmente automática da 
lâmina = Segurança muito elevada

A ferramenta de corte inteligente: 
assim que a lâmina deixa o material 
a ser cortado, retira-se automati-
camente no cabo. Mesmo quando 
você continuar pressionando o con-
trole deslizante ou o identificador. 
Isso é o que chamamos de “um grau 
muito elevado de segurança”.

SECUMAX
Lâmina oculta
= Segurança máxima

Os cortadores de segurança da MARTOR não reduzem apenas o risco de acidentes. Eles 

também são especialmente confortáveis, eficientes e versáteis. Veja a seguir exemplos 

das aplicações de corte mais comuns – e uma seleção de produtos MARTOR mais indica-

dos para cada uma delas. Outras soluções de corte podem ser encontradas, por exemplo, 

na página www.martor.com.

SEMPRE À MÃO: A FERRAMENTA DE CORTE IDEAL.

LOGÍSTICA
Películas e cintas
Embalagens de papelão
Proteção das mercadorias
Cortador descartável

PRODUÇÃO
Materiais mais grossos
Sacarias em geral
Camadas de película ou papel
Material em rolo
Desbastar
Indústria alimentícia e farmacêutica

ESPECIAL
Cortador promocional
Para áreas especiais

ACESSÓRIOS
Tudo sobre o corte seguro

VALOR AGREGADO
Serviços da MARTOR

VARIEDADE
Todos os cortadores de segurança da MARTOR
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
PELÍCULAS E CINTAS.

As películas são cortadas idealmente esticadas; já as cin-

tas, em ângulo de 45°. Todo o resto pode ser resolvido 

com nossos produtos da linha SECUMAX, que habilmente 

conduzem o material de corte até à lâmina oculta. 

• Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•  Profundidade de corte 6 mm
•  Lâmina oculta
•  A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para 

a mercadoria
•  Inclui aderência suave, cabeçote da lâmina inovador e  

lâmina de reposição

• Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•   Profundidade de corte 7 mm
•  Lâmina oculta 
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para 

a mercadoria
•  Inclui arco de apoio inferior e cortador de fita adesiva

• Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•   Profundidade de corte de 4 mm
•  Lâmina oculta
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para 

a mercadoria
• Inclui aderência suave e cortador de fita adesiva

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX 320 32000110.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA SECUMAX N.º 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 45
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
EMBALAGENS DE PAPELÃO.

1, 2 ou 3 camadas? Remoção da cobertura da caixa,  

corte de aba ou corte de janela? Nossos produtos são  

flexíveis e confiáveis, tão diversificados quanto o papelão 

como embalagem de forma geral – seja qual for o tipo  

de corte desejado.

•  Fabricado em alumínio 
•   Profundidade de corte 21 mm 
•  Retração totalmente automática da lâmina 
•   Grau extremamente elevado de segurança no trabalho
•  Inclui alavanca com aderência suave e trava de segurança
•  Ideal para papelão de até 3 camadas e muito mais 

•  Fabricado em alumínio 
• Profundidade de corte   17 mm
•  Retração automática da lâmina
•   Alta segurança no trabalho
•  Inclui aderência suave e controle deslizante bilateral
•  Ideal para papelão de até 3 camadas e muito mais 

• Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
• Profundidade de corte 15 mm
• Retração automática da lâmina
• Alta segurança no trabalho
• Inclui alavanca suave e trava de segurança
• Ideal para papelão de até 3 camadas e muito mais

• Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•   Profundidade de corte 6 mm
•  Lâmina oculta
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para 

a mercadoria
•  Inclui aderência suave, cabeçote da lâmina inovador e  

lâmina de reposição
•  Ideal para papelão de até 2 camadas e muito mais  

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX 350 350001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA SECUMAX N.º 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 5232
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SECUMAX 350 •  Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
• Profundidade de corte   6 mm
•  Lâmina oculta 
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção 

para a mercadoria
•  Inclui aderência suave, cabeçote da lâmina inovador e 

lâmina de reposição

SECUPRO MARTEGO • Fabricado em alumínio 
•   Profundidade de corte 9 mm
•  Retração totalmente automática da lâmina
•   Altíssima segurança no trabalho e alta proteção da mercadoria
• Inclui alavanca com aderência suave e trava de segurança

SECUNORM 500 (5 mm) • Fabricado em alumínio
•   Profundidade de corte 5 mm
•  Retração automática da lâmina 
• Alta segurança no trabalho e altíssima proteção da mercadoria
•  Inclui aderência suave e controle deslizante bilateral

CORTADOR DE SEGURANÇA COM
FOCO NA PROTEÇÃO DA MERCADORIA.

Mercadorias danificadas sempre trazem aborrecimentos e 

acarretam custos. Para que nada de errado aconteça na 

hora de desembalar, recomendamos o uso de cortadores 

de segurança com lâmina oculta. Ou aquele com uma pro-

fundidade de corte extremamente pequena.
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Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX 350 350001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA SECUMAX N.º 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 65232
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SECUMAX 145 • Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•   Profundidade de corte 4 mm
•  Lâmina oculta
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção  

para a mercadoria
• Inclui dois cantos de corte
• Ideal para papelão de 1 camada e muito mais

• Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
• Profundidade de corte   6 mm
•  Lâmina oculta
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção  

para a mercadoria
• Inclui dois cantos de corte, entalhador e raspador
•  Ideal para papelão de até 2 camadas e muito mais 

SECUNORM SMARTCUT •  Feito de plástico
•   Profundidade de corte 12 mm
•  Retração automática da lâmina 
•   Alta segurança no trabalho
• Inclui controle deslizante bilateral
•  Ideal para papelão de até 2 camadas e muito mais 

SECUMAX 150
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CORTADOR DE SEGURANÇA COMO
CORTADOR DESCARTÁVEL.

Os cortadores descartáveis também têm suas vantagens. 

Eles são quase sempre pequenos, leves e baratos.  

Não é feita substituição da lâmina. E além disso, muitas 

vezes eles incluem muitos recursos interessantes –  

como no caso do SECUMAX 150.

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX 145 145001.12 10 em embalagem de papelão (avulso) Sem função de substituição, espessura: 
0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 em embalagem de papelão (avulso) Sem função de substituição, espessura: 
0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 en cada caja (20 na embalagem exterior de cartão) Sem função de substituição, espessura: 
0,63 mm
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Para tapetes de borracha ou carpetes, utilize um conjun-

to potente, como é o caso do SECUPRO 625. No caso de 

espuma, poliestireno ou espuma expansiva, são especial-

mente indicadas as lâminas nos comprimentos XL ou XXL. 
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
CORTE DE MATERIAIS MAIS GROSSOS.

SECUPRO 625 •  Fabricado em alumínio
•  Profundidade de corte   21 mm
•  Retração totalmente automática da lâmina
• Grau extremamente elevado de segurança no trabalho
•  Inclui alavanca com aderência suave e trava de segurança
•  Ideal para materiais mais grossos (borracha, carpete etc.)  

e muito mais 

•  Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•  Profundidade de corte de 73 mm, com opção alternativa de 

lâmina de fio serrilhado
•  Retração automática da lâmina
•   Alta segurança no trabalho
•  Inclui aderência suave, controle deslizante largo e trava de 

segurança
•  Ideal para materiais mais grossos (espuma, poliestireno etc.) 

e muito mais

SECUNORM 380

SECUNORM 540 •  Fabricado em alumínio
•  Profundidade de corte   36 mm
• Retração automática da lâmina 
•   Alta segurança no trabalho
• Inclui controle deslizante largo
•  Ideal para materiais mais grossos (espuma, poliestireno etc.) 

e muito mais

LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 379  

( Corte serrilhado)

LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 79

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUPRO 625 625001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 79

SECUNORM 380 380005.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 379  
(Corte serrilhado)
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CORTADOR/TESOURA DE SEGURANÇA PARA  
SACARIAS EM GERAL.

Existem sacos de papel, plástico etc. Para isso, você  

precisa de uma ferramenta com a qual seja possível  

perfurar de maneira criteriosa. E que também consiga  

lidar facilmente com conteúdo poeirento ou líquido.
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SECUMAX 564 •  Feito de aço inoxidável e plástico reforçado com fibra  
de vidro

• Comprimento de corte de 80 mm
•  Lâminas especialmente afiadas e arredondadas na frente  
•   A mais alta segurança no trabalho
•  Inclui aderência suave e abertura para o polegar

SECUMAX 350 •  Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•    Profundidade de corte 6 mm
•  Lâmina oculta 
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção  

para a mercadoria
•  Inclui aderência suave, cabeçote da lâmina inovador  

e lâmina de reposição

• Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•    Profundidade de corte 7 mm
•  Lâmina oculta 
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para 

a mercadoria
• Inclui arco de apoio inferior e cortador de fita adesiva

SECUMAX EASYSAFE

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 45

SECUMAX 564 564001.00 1 em embalagem SS (10 na embalagem exterior de cartão)  

SECUMAX 350 350001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA SECUMAX N.º 3550
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
CORTE DE CAMADAS DE PELÍCULA E PAPEL.

Muitas vezes, traiçoeiro: o material que, ao ser cortado, 

amassa ou rasga de maneira não desejada. É por isso que 

esses especialistas estão equipados com um arco de apoio 

inferior. A ponta guia e a base deslizante ajudam no  

posicionamento preciso do material.
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
CORTE DE MATERIAL EM ROLO.

Você quer tirar a placa de extremidade do rolo de papel? 

Ou acertar o comprimento do papel depois que o rolo  

rasgou? Com sua lâmina longa e estável, o SECUNORM 380 

é sua melhor opção.
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•  Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•   Profundidade de corte 73 mm
•  Retração automática da lâmina 
•   Alta segurança no trabalho
•  Inclui aderência suave, controle deslizante largo e trava  

de segurança

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

•   Feitos de plástico reforçado com fibra de vidro  
•   Profundidade de corte 7 mm
•   Lâmina oculta 
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção  

para a mercadoria
•   Inclui arco de apoio inferior e cortador de fita adesiva

•  Feito de plástico 
•   Profundidade de corte 7 mm 
•  Lâmina oculta 
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção  

para a mercadoria
• Inclui arco de apoio inferior e base deslizante de metal

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 em embalagem SS (5 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 37040

SECUNORM 380 380001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 79
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
CORTE DE CAMADAS DE PELÍCULA E PAPEL.

CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
DESBASTAR.

Para deixar uma bobina novamente pronta para uso,  

os restos de papel e alumínio precisam ser removidos,  

ou seja, desbastados. Isso faz parte da categoria “corte  

vigoroso”. E requer o uso de lâminas das mais potentes.
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
CORTE DE MATERIAL EM ROLO.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Fabricado em alumínio 
•   Profundidade de corte 21 mm
•  Retração totalmente automática da lâmina 
•   Grau extremamente elevado de segurança no trabalho
•  Inclui alavanca com aderência suave e trava de segurança

• Fabricado em alumínio 
•   Profundidade de corte 17 mm 
•  Retração totalmente automática da lâmina 
•   Grau extremamente elevado de segurança no trabalho
• Inclui aderência suave e controle deslizante bilateral

• Fabricado em alumínio 
•   Profundidade de corte 9 mm
•  Retração totalmente automática da lâmina
•   Grau extremamente elevado de segurança no trabalho
•  Inclui alavanca com aderência suave e trava de segurança

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUPRO 625 625001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 92
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA A
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E FARMACÊUTICA.

Corpos estranhos no processo de produção representam 

um grande risco. Uma importante medida preventiva:  

cortador de segurança detectável por detectores de metal, 

que podem ser encontrados, mesmo que em pequenos 

fragmentos.
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SECUMAX 320 MDP •  Feitos de plástico detectável por detectores de metal 
•    Profundidade de corte 4 mm
•  Lâmina oculta e inoxidável
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para 

a mercadoria
•  Inclui aderência suave e cortador de fita adesiva
• Ideal para películas, cintas de plástico e muito mais

•  Feitos de plástico detectável por detectores de metal 
•    Profundidade de corte 4 mm
•  Lâmina oculta e inoxidável
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para  

a mercadoria
• Inclui dois cantos de corte
•  Ideal para papelão de 1 camada e muito mais

SECUMAX POLYCUT MDP •  Feitos de plástico detectável por detectores de metal 
•    Profundidade de corte 3 mm
•  Lâmina oculta e inoxidável
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para  

a mercadoria
• Inclui ponta guia longa e fina para penetrar no material de corte
• Ideal para película, papel e muito mais

ANEL CORTADOR SECUMAX 
MDP

•  Feitos de plástico detectável por detectores de metal 
•    Profundidade de corte 6 mm
•  Lâmina oculta e inoxidável
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para  

a mercadoria
• Inclui abertura para os dedos
• Ideal para película e barbantes

SECUMAX 145 MDP

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 em embalagem de papelão (avulso) Sem função de substituição, espessura: 0,30 mm

•  Feitos de plástico detectável por detectores de metal 
•    Profundidade de corte 6 mm
•  Lâmina oculta e inoxidável
•   A mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para  

a mercadoria
• Inclui dois cantos de corte, entalhador e raspador
•  Ideal para papelão de 1 camada e muito mais

SECUMAX 150 MDP
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•  Feito de alumínio sem pintura e plástico detectável por  
detectores de metal 

•    Profundidade de corte 21 mm
•  Retração automática da lâmina
•   Alta segurança no trabalho
• Inclui controle deslizante de um lado e lâmina inoxidável
•  Ideal para papelão de até 3 camadas e muito mais

•  Feito de aço inoxidável e plástico detectável por detectores 
de metal 

•    Profundidade de corte 9 mm
•  Retração automática da lâmina 
•   Alta segurança no trabalho
• Inclui controle deslizante bilateral e lâmina inoxidável
•  Ideal para papelão de até 2 camadas e muito mais 

• Feitos de plástico detectável por detectores de metal 
•    Profundidade de corte 12 mm
• Retração automática da lâmina
•   Alta segurança no trabalho
• Inclui controle deslizante bilateral e lâmina inoxidável
• Ideal para papelão de até 2 camadas e muito mais 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 em embalagem de papelão (avulso) Sem função de substituição, espessura: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 em embalagem de papelão (avulso) Sem função de substituição, espessura: 0,30 mm

ANEL CORTADOR  
SECUMAX MDP

307.08 avulso (50 na embalagem exterior de cartão) Sem função de substituição, espessura: 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 en cada caja (20 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 145

SECUNORM SMARTCUT 
MDP

110700.02 1 en cada caja (20 na embalagem exterior de cartão) Sem função de substituição, espessura: 0,63 mm

•  Feito de alumínio sem pintura e plástico detectável por  
detectores de metal 

•    Profundidade de corte 36 mm
•  Retração automática da lâmina
•   Alta segurança no trabalho
• Inclui controle deslizante de um lado e lâmina inoxidável
•  Ideal para papelão de até 3 camadas e muito mais

SECUNORM PROFI40 MDP
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CORTADOR DE SEGURANÇA PARA
FINS PROMOCIONAIS.

Muitos dos nossos cortadores de segurança podem ser 

impressos individualmente – e, dessa forma, fazem uma 

propaganda simpática e inteligente da sua empresa, da 

sua marca ou do que você representa. E é claro que, além 

disso, eles também cortam, com eficiência e segurança.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

CINCO BONS MOTIVOS: 

Inovação 
Uma ferramenta de corte inovadora made in Solingen?  
De uma empresa líder de mercado? Com sua mensagem 
publicitária impressa? Certamente não é para qualquer um.

Utilidade 
Nossos cortadores promocionais são utilizados todos os 
dias. Para abrir embalagens e cortar materiais dos mais  
diferentes tipos.

Segurança 
Como o próprio nome já diz: nossos cortadores de seguran-
ça contam com confiáveis tecnologias de segurança para 
proteção do usuário.

Durabilidade 
Nossos cortadores promocionais não são enganosos.  
São produtos de qualidade, com os quais os colaboradores  
e clientes poderão trabalhar por muito tempo.

Satisfação 
Por parte de todos! Com o seu brinde, você se destaca. 
Quem receber o brinde terá realmente algo útil em mãos.

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 92

SECUNORM 175 175001.92 1 en cada caja (20 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 en cada caja (20 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA INDUSTRIAL N.º 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 en cada caja (20 na embalagem exterior de cartão) Sem função de substituição, espessura: 
0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Cortador descartável de plástico 
• Para trabalhar com cartuchos de silicone
• Inclui duas lâminas e tampa de proteção
• Ideal para a abertura da rosca e ajuste do bico

SCRAPEX ARGENTAX • Raspador de plástico 
• Área de raspagem de 39 mm
• Inclui tampa de proteção
•  Ideal para remoção de etiquetas, restos de cola  

e muito mais

FERRAMENTAS DE CORTE PARA
SETORES ESPECIAIS.

E na MARTOR você também encontra: cortador, cortador 

de rebarbação, bisturi ou raspador, ferramentas que  

cobrem uma área de aplicação muito específica. Veja aqui 

apenas uma pequena amostra.

TRIMMEX CERACUT • Cortador de rebarbação de plástico
• Inclui lâmina de cerâmica
•  Ideal para a remoção de rebarbas de plástico, borracha  

e metal

Produto Número do pedido Unidade de embalagem Lâmina acoplada

ARGENTAX RAPID 594.03 1 em embalagem de cartão individual SS
(10 na embalagem exterior de cartão) 

Sem função de substituição, espessura:  
0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 en cada caja (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA EM ARCO N.º 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 em embalagem SS (10 na embalagem exterior de cartão) LÂMINA DE CERÂMICA N.º 170
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•  Pochetes (nos tamanhos S, M e L) feitas de nylon flexível 
e resistente

•  Para o armazenamento e transporte seguros das suas 
ferramentas de corte MARTOR

•  Repartições extras para embalagens de lâminas,  
canetas etc.

• Presas por grampo ou velcro

•  Tapetes de corte, feitos de plástico robusto autor- 
reparador

•  Para servir como base para trabalhos de corte manuais
•  Com impressão de linhas de grade (cm /polegada) nos 

quatro grandes tapetes

•  Grande caixa de plástico duro para coleta de lâminas  
de aço e cerâmica usadas

•  Tampa para fechamento definitivo da caixa cheia, para  
que ela possa ser descartada no lixo comum

•  Suporte de parede (não incluído no escopo de fornecimento) 
para fixação em paredes, tubos e postes

COMPLEMENTOS QUE FAZEM A DIFERENÇA:
PRODUTOS PARA GARANTIR O CORTE SEGURO.

Acessório é aquilo que faz parte. No melhor dos sentidos. 

Nossos acessórios garantem que você conserve a sua fer-

ramenta de corte de maneira segura. E protegem a super-

fície deles. Ou garantem que suas lâminas usadas possam 

ser descartadas da maneira correta.

POCHETE S, M, L

TAPETES PARA CORTE

CAIXA DE COLETA

Produto Número do pedido Unidade de embalagem

POCHETE S 9920.08 avulso (1) (10 pochetes na embalagem exterior de cartão) 

POCHETE M 9921.08 avulso (1) (10 pochetes na embalagem exterior de cartão) 

POCHETE L 9922.08 avulso (1) (10 pochetes na embalagem exterior de cartão) 

TAPETE PARA CORTE 870 x 620 mm 3001.06 1 em saco de poliuretano 

TAPETE PARA CORTE 620 x 440 mm 3002.06 1 em saco de poliuretano 

TAPETE PARA CORTE 440 x 320 mm 3003.06 1 em saco de poliuretano 

TAPETE PARA CORTE 320 x 230 mm 3004.06 1 em saco de poliuretano 

TAPETE PARA CORTE 210 x 148 mm 3005.06  1 em saco de poliuretano 

CAIXA DE COLETA 9810.08 avulso (1) 

A
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SUA GRANDE VANTAGEM:
OS SERVIÇOS DA MARTOR.

Este catálogo oferece a você uma primeira e valiosa 

orientação. Mas para que tudo funcione com mais preci-

são, convidamos você a utilizar também nossos serviços* 

individuais exclusivos relacionados ao corte seguro. 

Assistência pessoal
Na MARTOR, você espera pelo seu contato no setor de Customer Service. 
Esteja ele ocupado em receber o seu pedido ou orientá-lo detalhadamente 
sobre nossos produtos – tudo é feito com a qualidade confiável da MARTOR 
e com o foco no cliente que é típico da MARTOR.

Orientação no local
Para complementar a orientação que é oferecida pelo telefone, nossos 
consultores técnicos estão disponíveis para atendimento digital ou no local. 
Competente e profissional – seja para pequenas “dicas de corte” até grandes 
inspeções no local de trabalho, quando o que está em jogo são grandes e 
complexas soluções de corte.

Mídias de serviço
Catálogos e panfletos são incluídos por padrão. Mas você já conhece o pôs-
ter de segurança da MARTOR? E nossos projetos de cortadores individualiza-
dos? Ou os vídeos de treinamento da MARTOR? Com esse pacote completo 
de medidas de apoio, implantamos permanentemente em sua empresa a 
solução de corte elaborada em total cooperação. Isto é o que chamamos de 
serviço à la MARTOR.

Orientação e treinamento
Aumentar a sua segurança no trabalho é nosso objetivo. Nossos conselheiros 
técnicos orientam e treinam seus usuários ou participam de eventos da sua 
empresa, como Dia da segurança, feiras internas etc. Além disso, com a ajuda 
de nossas mídias de serviço (como vídeos de treinamento), seus colaboradores 
podem praticar o manuseio correto dos cortadores de segurança, o que também 
incentiva a aceitação das novas ferramentas.

Serviço de entrega expresso
A MARTOR faz entregas rápidas e confiáveis a partir do armazém em Solingen – 
ou você será abastecido por um de nossos parceiros de distribuição, de acordo 
com a filial. Ao pegar seu cortador de segurança nas mãos, você notará a  
qualidade da embalagem individual e as instruções de operação em diversos  
idiomas – o que também é um sinal do profissionalismo da MARTOR.

* com diferentes configurações, de acordo com o país ou a região
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A ESCOLHA É SUA: VISÃO GERAL DE TODOS  
OS CORTADORES DE SEGURANÇA MARTOR.

Além dos produtos recomendados, temos muitos  

outros multitalentos e especialistas a oferecer. Como 

nossa principal competência é o corte seguro, veja aqui 

mais uma vez a visão geral de todos os cortadores e 

tesouras de segurança.
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SECUMAX (Lâmina oculta)

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 (Retração totalmente automática da lâmina)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE
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Para alcançar um resultado de corte ideal é recomendado 

o uso das lâminas originais de alta qualidade da MARTOR. 

Para praticamente todos os cortadores de segurança estão 

disponíveis lâminas alternativas, por exemplo, que também 

sejam inoxidáveis ou de cerâmica.
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SECUNORM (Retração automática da lâmina)

CORTADORES-SOS (Lâmina oculta)

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

CORTADORES-MDP (Lâmina oculta | Retração automática da lâmina)

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

ANEL CORTADOR SECUMAX 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.
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.

SUAS DÚVIDAS E NECESSIDADES:
NOSSA AJUDA INDIVIDUAL.

A aplicação de corte que atende a sua  
necessidade não foi mencionada aqui?  
Sem problema. Isso não significa que não 
exista uma solução ideal da MARTOR para 
ela. Fale conosco.

Outras informações podem ser encontradas 
na página: www.martor.com

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


