
DESCUBRA AGORA:
OS CORTADORES DE SEGURANÇA DETECTÁVEIS 
POR DETECTORES DE METAL DA MARTOR.
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Como diz o ditado popular, onde há fumaça, há fogo. Infelizmente, o seguinte também  

se aplica: onde há produção e processamento, eventualmente corpos estranhos chegam 

ao processo de produção. Isso ocorre com produtos alimentares, mas também com  

cosméticos, medicamentos etc. E a consequência é produtos contaminados, altos custos  

e uma reputação manchada.

PROBLEMA 1: CORPOS ESTRANHOS.

Número de alertas sanitários de alimentos, incluindo recall, publicados de 2015 até 2020
(Fonte: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2021).

Em média, para empresas do setor de alimentos e be-
bidas, cada grande recall de produtos está associado 
a custos no valor de 8 milhões de euros (fonte: Allianz 
Global Corporate & Safety, 2017).

Praticamente um a cada três recall de produtos 
alimentares em 2019 foram provocados pela 
presença de corpos estranhos, por exemplo, 
plástico ou metal (fonte: Bundesamt für  
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 
2020).

Fatos e números (tomando como exemplo a Alemanha)

8 milhões
EUROS

32
%

100

2015

148

2016

161

2017

186

2018

198

2019

214

2020



3

O que se sabe sobre o trabalho: onde há trabalho com corte, há ferimentos. Uma questão 

que acarreta dor para o usuário – e também um custo para a empresa. As causas dos  

acidentes por corte quase sempre estão associadas ao uso de cortadores inadequados 

por não serem seguros.

PROBLEMA 2: ACIDENTES POR CORTE.

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).

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).

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

5843.000 %
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A SOLUÇÃO: CORTADOR DE SEGURANÇA DETECTÁVEL  
POR DETECTORES DE METAL.

1. MENOS CORPOS ESTRANHOS:

A empresa MARTOR, com sede em Solingen, é a líder internacional em fabricação de soluções  

de corte seguras e inovadoras. Especialmente para setores sensíveis, como a indústria  

alimentícia e farmacêutica, existem nossos cortadores de segurança detectáveis por detec-

tores de metal. Eles conseguem reduzir dois riscos diferentes de uma vez: entrada de  

corpo estranho e acidentes por corte.

Os cortadores de segurança MDP da MARTOR são compostos por um plástico  

detectável por detectores de metal de alta qualidade, que pode ser detectado, 

mesmo que em pequenos fragmentos. Dos seus detetores de metal, mas também 

dos seus equipamentos de raios-X.

Os cabos de metal são inoxidáveis, sem pintura – portanto, protegidos contra  

descascamentos. As lâminas utilizadas também são inoxidáveis. A limpeza do  

cortador é totalmente descomplicada.

Suas vantagens: 

•  Menos produtos contaminados

•  Menos danos em suas máquinas

•  Menos recolhimento de produto (e recall)

•  Menos custos

Os cortadores de segurança MDP da MARTOR atendem aos requisitos dos  

regulamentos EG 1935/2004 e EU 10/2011, sendo, dessa forma, adequados  

para o contato direto com produtos alimentares.

O azul do cortador de segurança MDP não ocorre na natureza, o que facilita o  

controle visual no processo de produção.



5

2. MENOS ACIDENTES POR CORTE:

A substituição da lâmina é simples e segura, sem a necessidade de ferramenta 

adicional. No caso dos cortadores descartáveis, não ocorre substituição da lâmina, 

reduzindo ainda mais o risco de ferimentos.

Os cabos da MARTOR são robustos e ergonômicos. Mesmo as altas frequências de 

corte são realizadas com facilidade e sem desgaste físico.

Suas vantagens: 

•  Menos ferimentos por corte

•  Menos dias de falta

•  Menos danos nas mercadorias embaladas

•  Menos custos

Os cortadores de segurança MDP da MARTOR estão equipados com tecnologias de 

segurança comprovadas, como a retração automática da lâmina e a lâmina oculta.

SECUNORM
Retração automática da lâmina =  
Elevada segurança

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

SECUMAX
Lâmina oculta =  
Segurança máxima

A lâmina não está aberta, mas escondida, 
e, portanto, a aresta de corte está protegi-
da contra você e os produtos embalados. 
Dando-lhe um grau máximo de segurança 
contra ferimentoss enquanto protege  
habilmente seus produtos.
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45°

CORTADOR DE SEGURANÇA MDP
COM LÂMINA OCULTA.

SECUMAX 320 MDP O especialista em película em sua mais nova versão.
•  Cortador de segurança MARTOR com profundidade de corte  

de 4 mm, ideal para películas e cintas
• Material: plástico detectável por detectores de metal
•  Cabo especialmente ergonômico, para usuários destros e canhotos
•  Cortador de fita adesiva reversível, com duas profundidades  

do rasgo
•  Substituição da lâmina muito simples e segura (ímã integrado)
• Lâmina inoxidável com 4 posições de corte
•  Mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para a  

mercadoria graças à lâmina oculta

Principais materiais de corte

Lâmina acoplada

Embalagem, filme 
stretch

Camadas de papel 
alumínio ou papel

Fita de cintas de 
plástico

Papelão:
1 camada

Fita adesiva Sacarias em geral

Material têxtil Feltro

Couro Película revestida

Película laminada

LÂMINA INDUSTRIAL N.º 192043 N.º 192043.66 
0,40 mm, ampla área de corte, inoxidável,  
10 em dispensador de segurança

Aplicação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 32000771.02 Informações
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SECUMAX 150 MDP A solução de corte 3 em 1.
•  Cortador de segurança descartável da MARTOR, com profun-

didade de corte de 6 mm, para trabalhos de corte normais, 
raspar e rasgar

•  Material: plástico detectável por detectores de metal
•  Mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para a 

mercadoria graças à lâmina oculta

Papelão:
1 camada

Embalagem, filme 
stretch

Fita adesiva Fita de cintas de 
plástico

Sacarias em geral Camadas de papel 
alumínio ou papel

Principais materiais de corteAplicação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 150007.12
50 % da dimensão original

50 % da dimensão original

Informações

SECUMAX 145 MDP Formato estreito, desempenho potente.
•  Cortador de segurança descartável da MARTOR, com profun-

didade de corte de 4 mm, para trabalhos de corte rotineiros
•  Material: plástico detectável por detectores de metal
•  Mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para a 

mercadoria graças à lâmina oculta

Papelão:
1 camada

Embalagem, filme 
stretch

Fita adesiva Sacarias em geral

Camadas de papel 
alumínio ou papel

Fio, cordão

Principais materiais de corteAplicação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 145007.12 Informações

Lâmina acoplada

A lâmina inoxidável não pode ser substituída.  
Espessura: 0,30 mm

Lâmina acoplada

A lâmina inoxidável não pode ser substituída.  
Espessura: 0,50 mm



8

CORTADOR DE SEGURANÇA MDP
COM LÂMINA OCULTA.

Lâmina acoplada

A lâmina inoxidável não pode ser substituída.  
Espessura: 0,30 mm

SECUMAX POLYCUT MDP

50 % da dimensão original

O multitalento entre os especialistas.
•  Cortador de segurança descartável da MARTOR, com  

profundidade de corte de 3 mm, ideal para películas e papéis
•  Material: plástico detectável por detectores de metal
•  Mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para  

a mercadoria graças à lâmina oculta

ANEL CORTADOR SECUMAX MDP Abra espaço para o pequeno ajudante.
•  Cortador de segurança descartável da MARTOR para ser 

usado no dedo, com profundidade de corte de 6 mm,  
especial para películas e barbantes

•  Material: plástico detectável por detectores de metal
•  Mais alta segurança no trabalho e máxima proteção para a 

mercadoria graças à lâmina oculta

Embalagem, filme 
stretch

Fita adesiva

Camadas de papel 
alumínio ou papel

Fio, cordão

Envelope

Principais materiais de corte

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 8500772.12

Aplicação

Fio, cordão Camadas de papel 
alumínio ou papel

Principais materiais de corteAplicação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 307.08

Informações

Informações

Lâmina acoplada

A lâmina inoxidável não pode ser substituída.  
Espessura: 0,30 mm
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CORTADOR DE SEGURANÇA MDP  
COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA LÂMINA.

SECUNORM PROFI25 MDP Professionell bei jeder Aplicação.
•  O cortador de segurança da MARTOR com profundidade de 

corte de 21 mm para todos os trabalhos de corte comuns
•  Material: cabo feito em alumínio sem pintura, uso de plástico 

detectável por detectores de metal
•  Cabo ergonômico para altas frequências de corte e as  

aplicações mais exigentes
• Controle deslizante de um lado, para destros e canhotos
•  Lâmina inoxidável com 2 posições de corte, pode ser  

substituída sem ferramenta
•  Alta segurança no trabalho, graças à retração automática  

da lâmina

Papelão: 
até 3 camadas

Embalagem, filme 
stretch

Fita de cintas de 
plástico

Fita adesiva

Sacarias em geral Camadas de papel 
alumínio ou papel

Fio, cordão PVC

Algodão Feltro

Material têxtil

Lâmina acoplada

LÂMINA TRAPEZOIDAL N.º 199 N.º 199.70 
0,63 mm, ampla área de corte, inoxidável,  
10 em dispensador

Principais materiais de corteAplicação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 120700.02 Informações
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SECUNORM PROFI40 MDP Sua jornada começa onde a dos outros termina.
•  O cortador de segurança da MARTOR com profundidade de 

corte de 36 mm para todos os trabalhos de corte comuns
•  Material: cabo feito em alumínio sem pintura, uso de plástico 

detectável por detectores de metal
•  Cabo ergonômico para altas frequências de corte e as  

aplicações mais exigentes
• Controle deslizante de um lado, para destros e canhotos
•  Lâmina estável e inoxidável, pode ser substituída sem  

ferramenta
•  Alta segurança no trabalho, graças à retração automática  

da lâmina

Papelão: 
até 3 camadas

Embalagem, filme 
stretch

Fita de cintas de 
plástico

Fita adesiva

Sacarias em geral Espuma, 
poliestireno

Algodão Camadas de papel 
alumínio ou papel

Fio, cordão Feltro

PVC Material têxtil

LÂMINA PARA POLIESTIRENO N.º 17940 N.º 17940.60 
0,50 mm, 71,2 mm longo, inoxidável,  
10 em embalagem transparente

Principais materiais de corteAplicação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 11900771.02 Informações

Lâmina acoplada
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CORTADOR DE SEGURANÇA MDP  
COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA LÂMINA.

Lâmina acoplada

LÂMINA INDUSTRIAL N.º 145 N.º 145.60 
0,30 mm, inoxidável, 10 em embalagem transparente

Lâmina acoplada

A lâmina inoxidável não pode ser substituída.  
Espessura: 0,63 mm

SECUNORM HANDY MDP

50 % da dimensão original

50 % da dimensão original

O clássico em versão de bolso.
•  O cortador de segurança da MARTOR com profundidade  

de corte de 9 mm para todos os trabalhos de corte normais
•  Material: cabo feito em aço inoxidável, uso de plástico  

detectável por detectores de metal
•  Alta segurança no trabalho, graças à retração automática  

da lâmina

SECUNORM SMARTCUT MDP Uma ferramenta de corte pode ser inteligente assim.
•  Cortador de segurança descartável da MARTOR, com  

profundidade de corte de 12 mm para todos os trabalhos  
de corte normais

•  Material: plástico detectável por detectores de metal
•  Alta segurança no trabalho graças à retração automática  

da lâmina

Papelão: 
até 2 camadas

Embalagem, filme 
stretch

Fita adesiva Fita de cintas de 
plástico

Sacarias em geral Camadas de papel 
alumínio ou papel

Principais materiais de corte

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 447.02

Aplicação

Papelão: 
até 2 camadas

Embalagem, filme 
stretch

Fita adesiva Camadas de papel 
alumínio ou papel

Fio, cordão

Principais materiais de corteAplicação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO N.º 110700.02

Informações

Informações
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SEU VALOR AGREGADO: CONSULTORIA DA MARTOR
Para a MARTOR, segurança no trabalho não é apenas uma questão da composição do 

produto e da tecnologia de segurança utilizada, mas também dos serviços prestados. 

Também nesse quesito, a MARTOR definiu padrões. Eles são válidos para o suporte vigen-

te da MARTOR, mas especialmente para a consultoria individual no local.

Os consultores técnicos da MARTOR analisam as aplicações de corte predominantes 

em suas instalações e auxiliam na escolha da solução de corte perfeita.

Através de formações e treinamentos personalizados, a MARTOR ajuda técnicos  

de segurança e usuários finais na introdução e utilização dos cortadores de  

segurança MDP.

Os testes realizados com acompanhamento de nossa equipe asseguram a escolha 

do produto, bem como a “interação” ideal com seus detectores e sensores. A  

calibração dos seus equipamentos é suportada pelos nossos cartões de teste MDP.
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SEU VALOR AGREGADO: MÍDIAS DA MARTOR.
Mesmo depois de nossa abrangente consultoria no local, a MARTOR não deixa você  

sozinho com seus produtos, muito pelo contrário. Nossa grande oferta de mídias voltadas 

para a prática representa uma valiosa ajuda para promover a rápida aceitação e o correto 

manuseio de um cortador de segurança MDP.

Os vídeos de produtos da MARTOR trazem uma rápida visão geral sobre as  

características e vantagens de uma ferramenta de corte da MARTOR.

Os pôsteres de segurança e vídeos de treinamento da MARTOR mostram ao  

usuário final a melhor maneira (= mais segura e eficaz) de cortar.

Nas fichas técnicas da MARTOR, a empresa encontra todas as informações  

necessárias para criar uma nova ferramenta de corte no sistema de gerenciamento 

de inventário.



16

05.2022 | Printed in Germany.
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas

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


