
MARTOR GÜVENLİ BIÇAKLAR.
KESİM İŞLEMLERİNİZ İÇİN İDEAL.
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Herkes bilir: Kesim işlemlerinin kesilmeleri de beraberinde getirdiği bilinen bir gerçektir. 

Kesilmeler kullanıcı için acı verici, işveren için de pahalı bir deneyim anlamına gelir. Kesilme 

kazaların neredeyse tamamı, güvenli olmayan kesme aletleri kullanıldığı için gerçekleşir. 

Çözüm: Güvenli Bıçaklar.

NEDEN GÜVENLİ BIÇAKLAR?

43.000

Rakamlar (Almanya örneğinde)

2019 yılında Almanya’da, “bıçak kazaları ile 
ilgili olarak” çok sayıda iş kazası bildirildi 
(Kaynak: Alman Yasal Kaza Sigortası, 2020)

El aletlerinin kullanımında oluşan iş kazaları-
nın yarısından fazlası, çalışma bıçaklarından 
kaynaklanmaktadır. Bıçaklar güvenli  
olmadıkları için genellikle yetersizdirler.  
(Kaynak: Alman Yasal Kaza Sigortası, 2020). 

58
Kazalar %

Bıçaktan kaynaklanan her iş kazası, ortalama 
7,4 günlük iş göremezlik süresi ile sonuçla-
nıyor (Kaynak: Gıda ve Lokantacılar Meslek 
Odası, 2016). 

EURO
Günler

Bu da işveren için çalışılmayan gün başına 
500 Euro masraf anlamına gelmektedir. 

500 7,4
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Uluslararası bir üretici olan Solingen merkezli MARTOR şirketi, GS onaylı güvenli  

bıçaklardan (emniyetli bıçaklar olarak da adlandırılır) oluşan geniş bir ürün yelpazesine 

sahiptir. Bu bıçak türlerine “Güvenli Bıçaklar” adı verilir, çünkü bu bıçaklar bazı güvenlik 

mekanizmalarına sahiptirler. Bu özellik de hem kullanıcıyı hem de aynı zamanda  

ürünleri korumaktadır. 

NEDEN MARTOR GÜVENLİ BIÇAKLAR?

MARTOR güvenlik teknolojileri

SECUNORM
Otomatik kesici uç geri çekme  
= Yüksek güvenlik 

Daha güvenli biçime kesmek için 
bıçağı sapladıktan sonra başpar-
mağnızı itici tuştan kaldırın. Yani 
kesmeye başladığınız anda tuşu  
bırakıyorsunuz. Böylece kesme iş-
lemi tamamlanınca kesici uç hemen 
kabzanın içine geri kayıp kaybolur. 

Kesici uç açıkta değildir, insanın ve 
malzemenin değmeyeceği yerde 
bulunur. Bu da size en üst düzeyde 
güvenlik sağlar. Hem kullanıcı kesme 
sonucu yaralanmalardan hem de 
malzemeler hasardan korunur. 

SECUPRO
Tam otomatik kesici uç geri çekme  
= Çok yüksek güvenlik 

Akıllı bir kesme aleti. Kesici uç kesi-
len materyali terk ettiğinde kabzaya 
kendiliğinden geri çekilir, itici tuşu 
hâlâ basılı tutsanız bile. Biz buna 
“çok yüksek güvenlik” diyoruz. 

SECUMAX
Gizli kesici uç  
= En yüksek güvenlik 

MARTOR Güvenli Bıçaklar yalnızca kaza riskinizi azaltmakla kalmaz, rahat, etkin ve çok 

yönlü kullanım da sağlar. Aşağıda en yaygın kesim uygulamalarının örneklerini ve bunlara 

en uygun MARTOR ürünlerini bulabilirsiniz. Diğer kesim çözümlerine www.martor.com  

adresinden ulaşabilirsiniz. 

DAİMA ELİNİZİN ALTINDA: DOĞRU KESİM ALETİ 

LOJİSTİK
Folyolar ve kaplamalar
Karton kutular
Ürün koruma
Tek kullanımlık bıçak

ÜRETİM
Daha kalın malzemeler
Torbalanmış ürünler
Folyo ve kağıt tabakalar
Rulo ürünlerin
Levhalar
Gıda ve ilaç endüstrisi

ÖZEL
Promosyon bıçakları
Özel alanlar için

AKSESUARLAR
Güvenli kesim hakkında her şey

KATMA DEĞER
MARTOR hizmetleri

ÜRÜN YELPAZESİ
Tüm MARTOR güvenlik bıçakları
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FOLYOLAR, ŞERİTLER VE STREÇLER İÇİN 
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Folyolar, şerit veya streç kesimleri en iyi şekilde, gerilmiş 

ürünle 45°’lik açı uygulanarak yapılır. Kesimle ilgili diğer 

tüm işlemler, kesilecek malzemeyi ustaca işleyen SECUMAX 

ürünlerimiz tarafından gerçekleştirilir. 

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 6 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum malzeme koruması 
• Yumuşak kabza, yenilikçi bıçak kafası ve yedek bıçak içerir 

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 7 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
•  Koli bantı kesim tırnağı ve ince malzeme kesimi klavuz  

parçası içerir

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 4 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç 
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
• Koli bandı kesmek için tırnak ve yumuşak kabza içerir 

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX 320 32000110.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 92043

SECUMAX 350 350001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) SECUMAX JİLETİ NO. 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 45
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KARTON KUTULAR İÇİN  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

1, 2 ya da 3 kat? Koli, kapak, kaplama, kuşak, veya  

pencere kesimi? Ürünlerimiz karton kutu, oluklu mukav-

va veya hazır ambalajlarda gerekli her tür kesim türü 

için esnek ve güvenilir kullanım sunar. 

• Alüminyumdan üretilmiştir
• 21 mm kesme derinliği
• Tam otomatik kesici uç geri çekme
• Çok yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutuş, kolay hareket eden tutamak ve güvenlik özelliği
• 3 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal 

• Alüminyumdan üretilmiştir
• 17 mm kesme derinliği
• Otomatik kesici uç geri çekme
• Yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutuş ve güvenlik özelliği
• 3 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal

• Cam elyaf destekli plastikten üretilmiştir
• 15 mm kesme derinliği
• Otomatik kesici uç geri çekme
• Yüksek seviye iş güvenliği
• Kolay hareket eden tutamak ve güvenlik özelliği
• 3 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 6 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum malzeme koruması 
• Yumuşak kabza, yenilikçi bıçak kafası ve yedek bıçak içerir 
•  2 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal 

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX 350 350001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) SECUMAX JİLETİ NO. 3550

SECUPRO 625 625001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 60099

SECUNORM 500 50000110.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 5232
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SECUMAX 350 • Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 6 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum malzeme koruması 
• Yumuşak kabza, yenilikçi bıçak kafası ve yedek bıçak içerir 

SECUPRO MARTEGO • Alüminyumdan üretilmiştir
• 9 mm kesme derinliği
• Tam otomatik kesici uç geri çekme
• Çok yüksek seviye iş güvenliği ve ürün koruması
• Yumuşak tutuş, kolay hareket eden itici tuş ve güvenlik özelliği

SECUNORM 500 (5 mm) • Alüminyumdan üretilmiştir
• 5 mm kesme derinliği
• Otomatik kesici uç geri çekme
• Yüksek seviye iş güvenliği ve çok yüksek ürün koruması
• Yumuşak tutuş ve güvenlik özelliği

ÜRÜN EMNİYETİ ODAKLI  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Hasar gören ürünler can sıkıcıdır ve para kaybına neden 

olur. Ambalaj açılırken ürünün zarar görmemesi için,  

gizli bıçaklı güvenlik bıçaklarını ya da ekstra küçük kesme 

derinliğine sahip bıçakları tavsiye ediyoruz. 

LO
Jİ

ST
İK

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX 350 350001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) SECUMAX JİLETİ NO. 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 65232
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SECUMAX 145 • Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır 
• 4 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması
• İki kesici kenara sahiptir 
• 1 katlı karton kutular ve daha fazlası için idealdir 

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 6 mm kesme derinliği
• Gızlı kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
• İki kesici kenara, çiziciye ve kazıyıcıya sahiptir 
• 2 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal 

SECUNORM SMARTCUT • Plastikten yapılmıştır
• 12 mm kesme derinliği
• Otomatık kesici uç gerı çekme 
• Yüksek seviye iş güvenliği
• Çift taraflı itici tuşa sahiptir 
• 2 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal 

SECUMAX 150

LO
Jİ

ST
İK

TEK KULLANIMLIK  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Tek kullanımlık bıçakların da pek çok avantajı vardır.  

Tek kullanımlık bıçaklar küçük, hafif ve hesaplıdır. Bıçak  

değişikliği gerekmez ve SECUMAX 150 gibi bir çok üstün 

özelliğe sahiptirler. 

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX 145 145001.12 Kartonda 10 adet (boş) Değiştirilemez, kalınlık: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 Kartonda 10 adet (boş) Değiştirilemez, kalınlık: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 Tekli pakette 1 adet (20 bıçak çoklu kutuda) Değiştirilemez, kalınlık: 0,63 mm
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Kauçuk paspas veya yer döşemeleri için örneğin  

SECUPRO 625 gibi bir güç paketi kullanabilirsiniz. Köpük, 

strafor veya inşaat köpüğünde XL veya XXL bıçak uzun-

luğuna sahip aletlerin kullanılması özellikle önem kazanır.

Ü
R

ET
İM

KALIN MALZEMERİN KESİLMESİ İÇİN  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

SECUPRO 625

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır  
• 73 mm kesme derinliği, alternatif olarak tırtıklı kenarlı  uç
• Otomatık kesici uç geri çekme  
• Yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutuş, geniş tuş ve güvenlik özelliği
•  Kalın malzemelerin ve çok daha fazlasının kesilmesi için 

(köpük, stropor vb)

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • Alüminyumdan üretilmiştir
• 36 mm kesme derinliği
• Otomatık kesici uç geri çekme 
• Yüksek seviye iş güvenliği
• Daha büyük itici tuş
•  Kalın malzemelerin ve çok daha fazlasının kesilmesi için  

idealdir (köpük, strafor vb.)

STROPOR JİLETİ NO. 379 (Tırtıklı kenarlı)

STROPOR JİLETİ NO. 79

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUPRO 625 625001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 60099

SECUNORM 540 54000410.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) STROPOR JİLETİ NO. 7940

SECUNORM 380 380001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) STROPOR JİLETİ NO. 79

SECUNORM 380 380005.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) STROPOR JİLETİ NO. 379 (Tırtıklı kenarlı)

• Alüminyumdan üretilmiştir
• 21 mm kesme derinliği
• Tam otomatik kesici uç geri çekme
• Çok yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutuş, kolay hareket eden tutamak ve güvenlik özelliği
•  Kalın malzemelerin ve çok daha fazlasının kesilmesi için  

idealdir (kauçuk, yer döşemesi vb.) 
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ÇUVAL-TORBA İÇİNDEKİ ÜRÜNLER İÇİN  
GÜVENLİ BIÇAKLAR / MAKASLAR.

Kağıt, naylon, jüt ve benzeri malzemelerden yapılmış  

çuvalları açmak için özellikle delme işlemi de yapabileceği-

niz bir alete ihtiyaç duyarsınız. Bu amaçla kullanılacak bir 

kesme aleti, paket içeriğindeki tozlu veya sıvı maddelerle 

de baş edebilmelidir.

Ü
R

ET
İM

SECUMAX 564 • Paslanmaz çelikten ve cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır 
• 80 mm kesim uzunluğu
• Önde yuvarlatılmış özel olarak taşlanmış kesici kenarlar
• Yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutuş ve başparmak açıklığı

SECUMAX 350 • Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 6 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum malzeme koruması 
• Yumuşak kabza, yenilikçi bıçak kafası ve yedek bıçak içerir 

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 7 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
•  Koli bantı kesim tırnağı ve ince malzeme kesimi klavuz  

parçası içerir

SECUMAX EASYSAFE

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 45

SECUMAX 564 564001.00 Self servis kartta 1 adet (10 makas Çoklu kolide) 

SECUMAX 350 350001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) SECUMAX JİLETİ NO. 3550
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FOLYO, BOBİN VE ŞERİT KESİMİ İÇİN  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Kesim işlemi sırasında sıkışan veya istem dışı olarak kopan 

malzemeler aslında risk barındırır. Bu aletlerin bir sabitleme 

braketi ile donatılmış olmasının nedeni budur. Bıçak burnu 

ve kayan ayak, hassas konumlandırmaya yardımcı olur.

Ü
R

ET
İM

RULO ÜRÜNLERİN KESİLMESİ İÇİN  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Bobindeki malzemenin ucunu rulodan ayırmak mı  

istiyorsunuz? Veya rulo yırtıldıktan sonra kâğıdı tekrar tam 

uzunluğunda mı kesmek istiyorsunuz? SECUNORM 380, 

uzun ve sağlam bıçağı ile bu anlamda ilk tercihiniz olacak. 

Ü
R

ET
İM

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır  
• 73 mm kesme derinliği
• Otomatık kesici uç geri çekme  
• Yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutuş, geniş tuş ve güvenlik özelliği

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

• Cam elyaf destekli plastikten yapılmıştır
• 7 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
•  Koli bantı kesim tırnağı ve ince malzeme kesimi klavuz  

parçası içerir

• Plastikten yapılmıştır
• 7 mm kesme derinliği
• Gizli kesici uç 
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması
• Metal sabitleme braketi ve kayan ayağa sahiptir 

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 Vakumlu kartonda 1 adet (5 bıçak çoklu pakette) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 37040

SECUNORM 380 380001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) STROPOR JİLETİ NO. 79
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FOLYO, BOBİN VE ŞERİT KESİMİ İÇİN  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

RULO/BOBİN DIŞ KATMANLARI İÇİN
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Bir rulo kovanını tekrar kullanılabilir hale getirmek için  

kağıt ve folyo artıklarının çıkarılması, yani soyulması  

gerekir. Bu işlem, “kuvvetli kesim” başlığı altında yer  

alır ve en güç uygulama sınıfına sahip bıçakların kullanıl-

masını gerektirir. 

Ü
R

ET
İM

RULO ÜRÜNLERİN KESİLMESİ İÇİN  
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Alüminyumdan üretilmiştir
• 21 mm kesme derinliği
• Tam otomatik kesici uç geri çekme
• Çok yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutuş, kolay hareket eden tutamak ve güvenlik özelliği

• Alüminyumdan üretilmiştir
• 17 mm kesme derinliği
• Tam otomatık kesici uç gerı çekme
• Çok yüksek seviye iş güvenliği
• Yumuşak tutus ve iki taraflı itici tuş 

• Alüminyumdan üretilmiştir
• 9 mm kesme derinliği
• Tam otomatik kesici uç geri çekme
• Çok yüksek seviye iş güvenliği 
• Yumuşak tutuş, kolay hareket eden itici tuş ve güvenlik özelliği

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUPRO 625 625001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 92
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GIDA VE İLAÇ ENDÜSTRİSİ İÇİN 
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Üretim sürecinde yabancı maddelerin olması büyük bir  

risk teşkil eder. Bu duruma karşı alınabilecek en mantıklı 

önlem: En küçük parçaları bile metal dedektöründe  

algılanabilen güvenli bıçaklar.

Ü
R

ET
İM

SECUMAX 320 MDP • Metal dedektöründe algılanabilen plastikten yapılmıştır 
• 4 mm kesme derinliği
• Gizli, paslanmaz kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliğive maksimum ürün koruması 
• Yumuşak tutuşlu kabza ve koli bantı kesici tırnak 
• Folyolar, plastik çemberler ve çok daha fazlası için idealdir 

• Metal dedektöründe algılanabilen plastikten yapılmıştır 
• 4 mm kesme derinliği
• Gizli, paslanmaz kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
• İki kesici kenara sahiptir 
• 1 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için idealdir 

SECUMAX POLYCUT MDP • Metal dedektöründe algılanabilen plastikten yapılmıştır 
• 3 mm kesme derinliği
• Gizli, paslanmaz bıçak
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması
• Kesilecek malzemenin içine girmesi için uzun, sivri uçlu burun
• Folyolar, kağıt ve çok daha fazlası için idealdir

SECUMAX HALKA BIÇAK MDP • Metal dedektöründe algılanabilen plastikten yapılmıştır 
• 6 mm kesme derinliği
• Gizli, paslanmaz bıçak
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
• Parmağa takılarak kullanma özelliği
• Folyolar ve kordonlar için ideal 

SECUMAX 145 MDP

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 Kartonda 10 adet (boş) Değiştirilemez, kalınlık: 0,30 mm

• Metal dedektöründe algılanabilen plastikten yapılmıştır 
• 6 mm kesme derinliği
• Gizli, paslanmaz kesici uç
• Yüksek seviye iş güvenliği ve maksimum ürün koruması 
• İki kesici kenara, çiziciye ve kazıyıcıya sahiptir 
• 1 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için idealdir 

SECUMAX 150 MDP



13

Ü
R

ET
İM

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUMAX 145 MDP 145007.12 Kartonda 10 adet (boş) Değiştirilemez, kalınlık: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 Kartonda 10 adet (boş) Değiştirilemez, kalınlık: 0,30 mm

SECUMAX HALKA BIÇAK MDP 307.08 Paketsiz 1 adet (50 bıçak çoklu kutuda) Değiştirilemez, kalınlık: 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) STROPOR JİLETİ NO. 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ÇİFT TARAFLI ÜÇGEN JİLET NO. 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 Tekli pakette 1 adet (20 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 145

SECUNORM SMARTCUT MDP 110700.02 Tekli pakette 1 adet (20 bıçak çoklu kutuda) Değiştirilemez, kalınlık: 0,63 mm

•  Boyanmamış alüminyumdan ve metal dedektöründe algıla-
nabilen plastikten yapılmıştır 

• 21 mm kesme derinliği
• Otomatık kesici uç geri çekme  
• Yüksek seviye iş güvenliği  
• Tek taraflı tuş ve paslanmaz uç içerir  
• 3 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal

•  Boyanmamış alüminyumdan ve metal dedektöründe algıla-
nabilen plastikten yapılmıştır 

• 9 mm kesme derinliği
• Otomatık kesici uç geri çekme  
• Yüksek seviye iş güvenliği  
• Çift taraflı tuş ve paslanmaz uç içerir  
• 2 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal

•  Paslanmaz çelikten ve metal dedektöründe algılanabilen plas-
tikten yapılmıştır 

• 12 mm kesme derinliği
• Otomatık kesici uç geri çekme  
• Yüksek seviye iş güvenliği  
• Çift taraflı tuş ve paslanmaz uca sahiptir  
• 2 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal  

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

•  Boyanmamış alüminyumdan ve metal dedektöründe algıla-
nabilen plastikten yapılmıştır 

• 36 mm kesme derinliği
• Otomatık kesici uç geri çekme  
• Yüksek seviye iş güvenliği  
• Tek taraflı tuş ve paslanmaz uç içerir  
• 3 katlı karton kutular ve çok daha fazlası için ideal

SECUNORM PROFI40 MDP
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REKLAM MALZEMESİ OLARAK 
GÜVENLİ BIÇAKLAR.

Güvenli bıçaklarımızın çoğuna özgün baskılar yapılabilir;  

bu sayede şirketinizin, markanızın veya isteklerinizin  

reklamını sempatik ve kullanışlı bir şekilde yapabilirsiniz. 

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

BEŞ İYİ NEDEN: 

Yenilik 
Solingen’de yapılan yenilikçi bir kesici alet mi olsun? Pazar 
liderinin ürünü mü olsun? Üstelik reklamınızı da mı yapsın? 
Buna erişmek MARTOR ile mümkündür.

Kolay kullanım 
Reklam malzemesi olarak bıçaklarımız paket açmak ve farklı 
materyallerin kesimini yapmak gibi günlük kullanımlar için 
tasarlanmıştır. 

Güvenlik 
İsminden de anlaşılacağı gibi güvenli bıçaklarımız, kullanıcıyı 
korumak için üstün emniyet mekanizmalarıyla donatılmıştır.

Uzun ömür 
Reklam malzemesi olarak bıçaklarımız kullanıcıyı kandırmaz. 
Bu bıçaklar, müşterilerin ve çalışanların uzun süreler kullana-
bileceği kaliteli ürünlerdir.

Memnuniyet 
Bütün unsurlarda promosyon ürünlerinsw rakipleriniz arasın-
dan sıyrılın. Müşterileriniz de böylece gerçekten ileri verimli-
likle kullanacakları bir ürün elde etmiş olur.

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

SECUPRO MARTEGO 122001.92 Tekli pakette 1 adet (10 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 92

SECUNORM 175 175001.92 Tekli pakette 1 adet (20 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 45

SECUNORM HANDY 445.92 Tekli pakette 1 adet (20 bıçak çoklu kutuda) ENDÜSTRİYEL JİLET NO. 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 Tekli pakette 1 adet (20 bıçak çoklu kutuda) Değiştirilemez, kalınlık: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Plastikten üretilmiş tek kullanımlık kesme bıçakları  
• Silikon tüplerin kesiminde kullanılır  
• İki ayrı kesici bölüme ve koruyucu başlığa sahiptir  
• Vida dişi açmak ve manşon ayarlamak için ideal

SCRAPEX ARGENTAX • Plastikten üretilmiş raspa 
• 39 mm kazıma alanı
• Koruyucu başlığa sahiptir 
•  Etiketleri, yapıştırıcı kalıntılarını ve çok daha fazlasını çıkarmak 

için idealdir

ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN 
KESİM ALETLERİ.

MARTOR ürün gamında bunları da bulabilirsiniz: Her biri 

çok özel uygulamalar sunan kesme bıçakları, çapak-pürüz 

temizleme bıçakları, neşterler ya da spatulalar. Burada 

yalnızca küçük bir seçki gösterilmiştir. 

TRIMMEX CERACUT • Plastikten yapılmış çapak temizleme bıçağı
• Seramik bıçağa sahip
• Plastik, kauçuk ve metal çapakları temizlemek için ideal

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi İçerdiği Kesici Uç

ARGENTAX RAPID 594.03 Tekli vakumlu ambalajda 1 adet  
(10 bıçak çoklu kutuda) 

Değiştirilemez, kalınlık: 0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 Tekli kutuda 1 adet (10 spatula çoklu kutuda) GÜÇLENDİRİLMİŞ JİLET NO. 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 Tekli vakumlu ambalajda 1 adet  
(10 bıçak çoklu kutuda) 

SERAMİK JİLET NO. 170
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•  Esnek ve dayanıklı naylondan yapılmış bel çantaları  
(S, M ve L boyutlarda)

•  MARTOR kesim aletlerinizi güvenli şekilde saklamak ve 
taşınmak için kullanabilirsiniz

• Bıçak ambalajı, kalemler vb. için ekstra bölmeler
• Klips veya cırt cırtlı bantlar ile sabitleme

• Sağlam, kendi kendine düzelen plastik kesim pedleri
• Manuel kesim işlerinde alta koymak için
• Dört büyük pet için kafes kalıbı (cm/inç)

•  Kullanılmış çelik ve seramik bıçakları toplamak için büyük, 
sağlam plastik kutu

•  Kutu dolduktan sonra kapağını kapatın ve daha sonra diğer 
atıklarla birlikte bertaraf edin

•  Duvarlara, borulara ve çubuklara bağlantı için duvar braketi 
(teslimat kapsamına dahil değildir)

TAMAMLAYICI AKSESUARLAR:
GÜVENLIİ KESİMLE İLGİLİ YAN ÜRÜNLER.

Aksesuarlar kelimenin tam anlamıyla olmazsa olmazdır. 

Aksesuarlarımız sayesinde kesbıçaklarınızı güvenli şekilde 

saklayabilir, yüzeylerinizi veya ürünlerinizi koruyabilirsiniz. 

Ya da kullanılmış uçları ideal şekilde imha edebilirsiniz. 

S, M, L BEL KILIFLARI

KESİM PEDLERİ

ATIK TOPLAMA KUTUSU

Ürün Stok Numarası Ambalaj Birimi

KLİPSLİ S BEDEN KEMER ÇANTASI 9920.08 Paketsiz 1 adet (10 kılıf çoklu kutuda) 

KLİPSLİ M BEDEN KEMER ÇANTASI 9921.08 Paketsiz 1 adet (10 kılıf çoklu kutuda) 

BEL L ÇANTASI 9922.08 Paketsiz 1 adet (10 kılıf çoklu kutuda) 

KESIM ALTLIĞI 870 x 620 mm 3001.06 Poşetli 1 adet

KESIM ALTLIĞI 620 x 440 mm 3002.06 Poşetli 1 adet

KESIM ALTLIĞI 440 x 320 mm 3003.06 Poşetli 1 adet

KESIM ALTLIĞI 320 x 230 mm 3004.06 Poşetli 1 adet

KESIM ALTLIĞI 210 x 148 mm 3005.06 Poşetli 1 adet

ATIK TOPLAMA KUTUSU 9810.08 Paketsiz 1 adet

A
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EN BÜYÜK ARTINIZ:
MARTOR HİZMETLERİ.

Bu katalog, sizin için elle tutulur değerli bir yol göstericidir. 

Fakat her şeyin tam olarak uyması için sizi, güvenli kesimle 

ilgili benzersiz bireysel hizmetlerimizi* kullanmaya davet 

ediyoruz. 

Kişisel danışma hizmet
MARTOR’un müşteri hizmetlerinde sizi kişisel irtibat kişileriniz karşılıyor. İster 
basit bir ürün siparişi olsun, isterse ürünlerimizle ilgili kapsamlı bir danışman-
lık hizmeti olsun – tüm işlemler MARTOR kalitesinde ve tipik MARTOR müşteri 
anlayışı merkez alınarak yapılır.

Yerinde danışmanlık
Teknik danışmanlarımız, telefonla danışmanlık hizmetlerinin dışında dijital ya 
da fiziksel olarak da yanınızdadırlar. Küçük “kesim ipucundan” büyük iş yeri 
incelemelerine kadar karmaşık kesim çözümleri söz konusu olduğunda pro-
fesyonel ekibimiz hizmetinizdedir.

Servis medyaları
Kataloglar ve broşürler bizim işimizin bir standardıdır. Peki, MARTOR güvenlik 
posterlerini biliyor musunuz? Peki ya kişiselleştirilmiş bıçak planlarımızı ya 
da MARTOR eğitim videolarımızı biliyor musunuz? Bu destekleyici önlemler 
paketi ile ortaklaşa geliştirilen kesme çözümünü şirketinize sürdürülebilir bir 
şekilde uyguluyoruz. İşte buna MARTOR hizmeti denir.

Eğitimler
Amacımız sizin iş güvenliğinizi artırmaktır. Teknik danışmanlarımız kullanıcılarınıza 
eğitimler verir ya da güvenlik günlerinize ya da şirket içi toplantılarınıza katılır.  
Ayrıca güvenli bıçakların doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışanla-
rınız eğitim medyalarımızı ( eğitim videoları gibi) kullanablir; bu da yeni ürünlerin 
kullanılmasını teşvik eder.

Hızlı teslimat hizmeti
MARTOR, Solingen deposundan hızlı ve güvenilir bir şekilde teslimat yapar ya da 
konumunuza bağlı olarak dünya çapındaki satış ortaklarımızdan biri tarafından 
ürünler size gönderilir. Güvenli bıçağınız size ulaştığında kaliteli ambalajı ve çok dilli 
kullanım kılavuzu ile birlikte gelir; MARTOR için bu aynı zamanda profesyonelliğin 
bir ifadesidir.

* ülkeye veya bölgeye bağlı olarak farklı şekillerde
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SEÇİMİNİZ:
TÜM MARTOR GÜVENLİ BIÇAKLARA GENEL BAKIŞ.

Önerilenler dışında, profesyonel kullanıma uygun pek çok 

ürün sunuyoruz.Temel uzmanlığımız güvenli kesim oldu-

ğundan bütün güvenli bıçak ve makasları burada topluca 

görebilirsiniz.Ü
R
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SECUMAX (Gızlı kesici uç)

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 (Tam otomatık kesici uç gerı çekme)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE
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Optimum kesme sonucu elde etmek için, kaliteli MARTOR 

orijinal bıçaklarının kullanılması tavsiye ediliyor. Hemen  

her güvenli bıçak için paslanmaz çelik ya da seramik uç gibi 

alternatifler vardır. Ü
R
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SECUNORM (Otomatık kesici uç gerı çekme)

S.O.S.-BIÇAĞI (Gızlı kesici uç)

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

MDP-BIÇAĞI (Gızlı kesici uç | Otomatık kesici uç gerı çekme)

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

SECUMAX HALKA BIÇAK 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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SORULARINIZ VE İSTEKLERİNİZ:
ÖZGÜN YARDIMIMIZ

Özel kesim uygulamanızı bulamadınız mı? 
Sorun değil. Bu, sizin için bir MARTOR çözü-
mü olmadığı anlamına gelmez. Bize danışın.

Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret 
edin: www.martor.com

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


