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ARGENTAX TAP-O-MATIC
NR. 332

ROBUUSTE CUTTER VOOR ALLE GANGBARE SNIJWERKZAAMHEDEN. MET MANUELE TERUGTREKKING VAN HET MESJE.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

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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Bestelnummer 332.02

Het mesje afbreken maar niet stoppen met werken.
De ARGENTAX TAP-O-MATIC met 18 mm breed afbreekmesje 
is geschikt voor al het gewone snijwerk. Via de mesjesver-
grendeling kunt u de uittrekbare meslengte instellen op 17 
verschillende lengtes. Wij bevelen echter aan altijd alleen het 
eerste segment uit te trekken. En wanneer het mesje bot 
geworden is? Afbreken en u kunt weer verderwerken.

Robuust gereedschap 
Bij de ARGENTAX TAP-O-MATIC vormen greep en metalen rail 
voor het geleiden van het mesje een zeer stabiele eenheid. 
Dat voelt u al wanneer u het in de hand neemt. En u voelt 
het al helemaal bij het snijden. 

Grote keuze 
Met 15 mogelijke snijdieptes is de juiste er voor u beslist bij. 
Maar opgelet: hoe verder het mesje uitgeschoven is, des te 
minder kracht u dient te gebruiken zodat het mesje niet uit 
zichzelf afbreekt. 

Smal toelopend 
De greep van de ARGENTAX TAP-O-MATIC versmalt naar 
 voren toe. Zo kunt u ook op nauwere plekken aansnijden. 

De greep? Heeft grip 
De ARGENTAX TAP-O-MATIC past precies in uw hand. Meer 
nog, de groeven op de rugzijde verhogen de grip. Zo is er 
geen gevaar dat uw vingers tijdens het snijden van het mes 
afglijden. 

Praktisch bevestigingsoog 
Bij de ARGENTAX TAP-O-MATIC moet u het niet stellen zonder 
bevestigingsoog. Hier kunt u gewoon een lint doortrekken 
en het mes ophangen waar u het nodig hebt.
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Optioneel mesje

TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Karton: tot 2-laags Wikkel-, stretch-,  
krimpfolie

Plakband Folie- en papierbanen

Garen, koord Textiel Gecoate folie Gelamineerde folie

NR. 77 
0,50 mm, 109,6 mm lang

MESJESWISSEL

Mesje met de schuif naar achteren 
uit de houder duwen.

   

NR. 79 
0,50 mm, 109,5 mm lang

NR. 179 
0,50 mm, 109,5 mm lang,  
roestvrij

NR. 7940 
0,50 mm, 71,2 mm lang

NR. 17940 
0,50 mm, 71,2 mm  
lang, roestvrij

NR. 379 
0,50 mm, 109,5 mm lang,  
kartelmesje

Standaardveiligheid Mesjeswissel zonder 
gereedschap

Hoogste slijtvastheid Ergonomisch

Variabele snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Antislip greep

Intrekbaar mesje  
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PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

DIENSTEN

Advies  
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Afmetingen in mm 153 x 20 x 37 mm

Gewicht mes 67,0 g

Basismateriaal Kunststof

Snijdiepte 3 - 16 mm

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos

Afmetingen individuele doos 154 x 22 x 38 mm

Gewicht individuele doos 76,0 g

Barcode individuele doos 4002632920998

Hoeveelheid per omverpakking 10 messen

Afmetingen omverpakking 115 x 80 x 160 mm

Gewicht omverpakking 807,0 g

Barcode omverpakking 4002632972317

Douanenummer 82119300

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: Verwissel de stomp gewor-
den mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR- 

reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze 
te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of 
de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. 
Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdoms-
verschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de 
veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te ver-
nietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van 
het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van 
het produkt 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 gevolg-
schade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbe-
houden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!  
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TOEBEHOREN

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.

VERZAMELDOOS 
NR. 9810

U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw 
SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMEL-
DOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De 
VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De ge-
vulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier 
met het restafval weggooien.

WANDHOUDER  
VOOR VERZAMEL-
DOOS 
NR. 9845

Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS 
vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met 
de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde 
klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan 
buizen of pijpen.

SAFEBOX 
NR. 108000

De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte 
mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat 
iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven 
dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om 
afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in 
de VERZAMELDOOS.
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