
MEER FLEXIBILITEIT!
KERAMISCHE MESJES VAN MARTOR.



Hecht u ook veel waarde aan veilig snijden? Om pijnlijke 
en dure verwondingen op de werkplek te voorkomen?

De oplossing luidt: veiligheidsmessen. Veiligheidsmessen 
zijn e¬ciënte snijgereedschappen voor de industrie, han-
del/logistiek en de ambachtssector en zijn uitgerust met 
betrouwbare veiligheidstechnieken.

De Firma MARTOR uit Solingen biedt als internationaal 
toonaangevende Fabrikant hoogwaardige veiligheids-
messen aan die tot nu toe enkel waren uitgerust met 
stalen mesjes.

Nu hebt u bij MARTOR echter de keuze uit een stalen of 
een keramisch mesje!

MARTOR heeft nu namelijk drie nieuwe keramische mesjes 
opgenomen in het assortiment

• die uit hoogwaardig zirkoniumoxide bestaan
• die precies passen in een groot aantal van onze reeds 

beschikbare veiligheidsmessen
• die indien gewenst ook de standaard ingebouwde 

stalen mesjes kunnen vervangen
• die gemiddeld 12 keer langer meegaan dan een 

vergelijkbaar stalen mesje
• die door hun (langdurige) scherpte uitstekend geschikt 

zijn voor een verscheidenheid aan snijmaterialen

Nog beter: omdat u bij de nieuwe keramische mesjes onze 
veilige MARTOR-houders gebruikt, geniet u bij het snijden 
van de hoge veiligheid van een MARTOR-veiligheidsmes. 
Onze drie veiligheidsniveaus zijn hiernaast overzichtelijk 
weergegeven.

Maak kennis met onze nieuwe keramische mesjes en 
probeer ze bij uw dagelijkse taken uit.

MEER FLEXIBILITEIT, MEER VERSCHEIDENHEID, 
MEER STANDTIJD.
DE NIEUWE KERAMISCHE MESJES VAN MARTOR

Veilig verborgen mesje

Het mesje ligt veilig verborgen van goe-
deren en handen. Hierdoor geniet u van 
de hoogste graad van veiligheid ten op-
zichte van snijwonden en beschadigde 
goederen.

SECUMAX
Veilig verborgen mesje = 
hoogste veiligheid

Het intelligente snijgereedschap. Zodra het 
mesje het snijmateriaal verlaat, trekt het 
zichzelf automatisch in de greep terug. 
U hoeft er helemaal niets voor te doen. 
Dat noemen wij “zeer hoge veiligheid”.

SECUPRO
Volledig automatisch terugtrekken 
van het mesje = zeer hoge veiligheid

De duimen omhoog voor een hoge veilig-
heid. Zodra u met het snijden begint, laat 
u de schui´nop los. Zo verdwijnt het mes-
je na het snijden meteen weer in de greep.

SECUNORM
Automatisch terugtrekken van het 
mesje = hoge veiligheid



HET HOOGWAARDIGE ALTERNATIEF:
KERAMISCH MESJE NR. 92C.

Het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 92C kunt u aan-
kelijk van de snijtoepassing en uw voorkeur gebruiken 
in plaats van het INDUSTRIEEL MESJE NR. 92 en het 
INDUSTRIEEL MESJE NR. 92043. Net als zijn stalen tegen-
hangers kan het KERAMISCHE MESJE NR. 92C aan vier 
kanten worden gebruikt.

OPTIONEEL TE GEBRUIKEN IN DEZE MODELLEN

KERAMISCH MESJE NR. 92C 

Technische kenmerken

SECUPRO MERAK
• Volledig automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Greep van glasvezelversterkte kunststof
• Snijdiepte 10 mm
• Standaard stalen mesje:

INDUSTRIEEL MESJE NR. 92

SECUPRO MARTEGO
• Volledig automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Aluminium handgreep (incl. soft-grip)
• Snijdiepte 10 mm
• Standaard stalen mesje:

INDUSTRIEEL MESJE NR. 92

SECUMAX 320
• Veilig verborgen mesje
• Greep van glasvezelversterkte 

kunststof (incl. soft-grip)
• Snijdiepte 4 mm
• Standaard stalen mesje:

INDUSTRIEEL MESJE NR. 92043

Dikte materiaal 0,50 mm

SECUNORM 185 (NIEUW 2022)
• Automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Greep van roestvrij staal
• Snijdiepte 9 mm
• Standaard stalen mesje:

INDUSTRIEEL MESJE NR. 92

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 92C+

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 92C+

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 92C+

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 92C+



Het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 60099C kunt u aan-
kelijk van de snijtoepassing en uw voorkeur gebruiken in 
plaats van het TRAPEZIUM MESJE NR. 99 en het TRAPEZIUM 

MESJE NR. 60099. Net als zijn stalen tegenhangers kan 
het KERAMISCHE MESJE NR. 60099C aan 2 kanten worden 
gebruikt.

SECUPRO MAXISAFE
• Volledig automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Greep van glasvezel-

versterkte kunststof
• Snijdiepte 16 mm
• Standaard stalen mesje:

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099

SECUNORM 525
• Automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Aluminium handgreep
• Snijdiepte 21 mm
• Standaard stalen mesje:

TRAPEZIUM MESJE NR. 99

OPTIONEEL TE GEBRUIKEN IN DEZE MODELLEN (SELECTIE)

SECUPRO MEGASAFE
• Volledig automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Aluminium handgreep 

(incl. soft-grip)
• Snijdiepte 17 mm
• Standaard stalen mesje:

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099

KERAMISCH MESJE NR. 60099C 

Technische kenmerken

Andere veiligheidsmessen van MARTOR die geschikt zijn voor het KERAMISCH MESJE NR. 65232C zijn te vinden op www.martor.com.

Dikte materiaal 0,65 mm

HET HOOGWAARDIGE ALTERNATIEF:
KERAMISCH MESJE NR. 60099C.

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 60099C+

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 60099C+

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 60099C+



HET HOOGWAARDIGE ALTERNATIEF:
KERAMISCH MESJE NR. 65232C.

Het nieuwe KERAMISCHE MESJE NR. 65232C kunt u aan-
kelijk van de snijtoepassing en uw voorkeur gebruiken in 
plaats van het TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 en het TRAPEZIUM 

MESJE NR. 65232. Net als zijn stalen tegenhangers kan 
het KERAMISCHE MESJE NR. 65232C aan 2 kanten worden 
gebruikt.

SECUNORM 500
• Automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Aluminium handgreep 

(incl. soft-grip)
• Snijdiepte 17 mm
• Standaard stalen mesje:

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232

OPTIONEEL TE GEBRUIKEN IN DEZE MODELLEN (SELECTIE)

SECUNORM 300
• Automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Greep van glasvezelversterkte 

kunststof (incl. soft-grip)
• Snijdiepte 17 mm
• Standaard stalen mesje:

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232

KERAMISCH MESJE NR. 65232C 

Technische kenmerken

Andere veiligheidsmessen van MARTOR die geschikt zijn voor het KERAMISCH MESJE NR. 65232C zijn te vinden op www.martor.com.

Dikte materiaal 0,65 mm

SECUNORM MIZAR
• Automatisch terugtrekken 

van het mesje
• Greep van glasvezel-

versterkte kunststof
• Snijdiepte 15 mm
• Standaard stalen mesje:

TRAPEZIUM MESJE NR. 5232

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 65232C+

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 65232C+

DUURZAM EN SCHERP: 
NO. 65232C+
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DE FLEXIBELE VERPAKKING:
HET FLEX-PACK KERAMIEK VAN MARTOR.
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Technische wijzigingen voorbehouden.

+ Opvouwbaar, 
dus beter op 
te bergen

+ Duurzaam 
van 100 % recyclebaar materiaal

+ Ophangbaar 
dankzij het 
praktische oog

+ Afscheurbaar 
voor gerichte verdeling 
van de mesjes.

Het is onze aspiratie om u de beste oplossing
aan te bieden. En deze aspiratie houdt niet op bij het
product.

Daarom hebben wij voor de nieuwe keramische mesjes 
een verpakking ontwikkeld met verschillende praktische 
details. In iedere flex-pack keramiek vindt u twee kerami-
sche mesjes van hetzelfde type.

PICTOGRAMLEGENDA

Technische kenmerken

Roestvrij

2-voudig snijvlak 4-voudig snijvlak

Niet geleidend Niet magnetisch

Trapeziummesje 
afgerond

Dubbel snijvlak 

Chemisch stabiel Niet geolied

Breed snijvlak

Opvouwbaar, 
dus beter op 
te bergen

+ Duurzaam 
van 100 % recyclebaar materiaal

Ophangbaar 
dankzij het 
praktische oog

+ Afscheurbaar 
voor gerichte verdeling 
van de mesjes.

sche mesjes van hetzelfde type.
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