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ARGENTAX RAPID
NR. 594

CUTTER MET VEILIG VERBORGEN MESJE VOOR HET BEWERKEN VAN SILICONENPATRONEN.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Technisch specificatieblad  ›  ARGENTAX RAPID

Bestelnummer 594.03

2 mesjes, 1 doel : siliconen.
Het doel van de ARGENTAX RAPID is: siliconenbussen ope-
nen. Dit gebeurt met 2 mesjes. Een klein gepunt mesje om 
het deksel te openen en een rechthoekig mesje dat werkt als 
een guillotine om de spuitkop de gewenste opening te ge-
ven. Niets kan vlot werken nu nog in de weg staan.

2 functies 
Ooit al problemen gehad met een siliconenbus? Het begint 
reeds bij de sluiting en nadien blijkt de opening te smal. 
De ARGENTAX RAPID biedt eerste klas snijwerk in beide 
 gevallen. 

Voor rechts- en linkshandigen 
Het maakt geen verschil of u rechts- of linkshandig bent 
wanneer u de ARGENTAX RAPID gebruikt. U kunt steeds met 
dezelfde precisie werken. Elke hand kan met de ARGENTAX 
RAPID werken. 

Handig bevestigingsoog 
Ook dit speciale snijgereedschap beschikt over een bevesti-
gingsoog. Zo hangt u dit mes steeds veilig weg en vindt  
u het ook snel weer terug.

Veilig wanneer u onderweg bent 
Het mes heeft een beschermingshoedje om veilig transport 
te verzekeren. Het gepunte mesje wordt zo afgedekt. Het 
tweede mesje wordt best opgeslagen in de houder. 

Standaardveiligheid  
Het mesje is altijd voor u beschikbaar. U 
kunt het echter met de hand terug in het 
greep trekken om het mesje veilig neer te 
kunnen leggen en te vervoeren.
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TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Standaardveiligheid Geen mesjeswissel Ergonomisch Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Veiligheidskap Geschikt voor promotionele 
opdruk

 

Cartouchekap  

Gemonteerd mesje

MESJESWISSEL

Dit mesje kan niet worden vervangen.

PUNTMESJE: Materiaaldikte 0,30 mm. 
INDUSTRIE MESJE : Materiaaldikte 0,50 mm.
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PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar 
deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt 
gebruiken. 
 
1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitslui-
tend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en 
niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte 
handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra 
veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoe-
nen aan. 
 
2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van ver-
wondingen: Gebruik uitsluitend onberispelijke messen met 
scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Neem 
bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak 
uzelf vóór gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en 
de werking ervan. Zorg er tevens voor dat deze niet door 
het te snijden materiaal beïnvloed wordt. LET OP: het mesje 
is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. 
Pak daarom nooit het mesje vast! Plaats uw andere hand 
niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af. 
 

3. Onderdelen verwisselen: Dit mes is een wegwerpproduct. 
Het wisselen van mesjes of andere onderdelen is derhalve 
niet voorzien. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of 
slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstech-
niek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te 
vervangen. Veranderingen of manipulatie van het product 
zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het product 
beinvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans 
op verwondingen!  
 
4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen 
(afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitge-
sloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats. 
 
5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel 
het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange 
levensduur te bevorderen. 
 
LET OP: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele ge-
volgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voor-
behouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!  

DIENSTEN

Advies  

Technisch specificatieblad  ›  ARGENTAX RAPID

Bestelnummer NR. 594.03

Afmetingen in mm 131 x 15,5 x 43,5 mm

Gewicht mes 42,5 g

Basismateriaal Kunststof

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos (zelfbediening)

Afmetingen individuele doos 46 x 17 x 166 mm

Gewicht individuele doos 56,5 g

Barcode individuele doos 4002632800702

Hoeveelheid per omverpakking 10 messen

Gewicht omverpakking 615,0 g

Barcode omverpakking 4002632850707

Douanenummer 82149000
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TOEBEHOREN

FABRIKANT

GORDELTASJE S 
MET CLIP 
NR. 9920

Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens 
niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS S is er plaats voor 
alle compacte MARTOR-messen en voor onze veiligheids-
scharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel gebrui-
ken door hier bijvoorbeeld nog een pen of een verpakking 
met mesjes in te steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw 
werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen 
bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.
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