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SCRAPEX CLEANY
NR. 544

 HANDIGE SCHRAPER VAN KUNSTSTOF VOOR HET REINIGEN VAN GLADDE OPPERVLAKKEN.

Bestelnummer 544.00

Wat het doet? Goed werk.
Plakken er etiketten op de vloer? Vastgekleefde materiaalres-
tanten? Met de SCRAPEX CLEANY reinigt u zonder problemen 
alle gladde oppervlakken. De handige schraper bestaat uit 
kunststof. U haalt het mesje met de praktische schuifknop uit 
de greep en na gebruik steekt u het er weer in om het veilig 
te bewaren. Ook de mesjeswissel verloopt heel gemakkelijk.

Goed hanteerbaar 
Het uiteinde van de greep is afgerond zodat het niet in uw 
handen drukt. Ook de groeven op de schuifknop en op het 
voorste deel van de handgreep maken u het werk makke-
lijker. Bovendien is het geïntegreerde mesjesmagazijn ook 
comfortabel. 

Veilig mee te nemen 
Met de schuifknop maakt u niet alleen het mesje los, maar 
trekt u het ook in de greep in. Daar zit het veilig en vast zodat 
u uw snijgereedschap zonder problemen kunt meenemen.

Eenvoudige mesjeswissel 
Het vervangen van de mesjes is mogelijk zonder gereed-
schap. U drukt de schuifknop met de hand zover mogelijk 
naar voor en geeft zo het mesje vrij. Nu kunt u het aan de 
zijkant eruit schuiven. 

Praktisch bevestigingsoog 
Bij de SCRAPEX CLEANY moet u het niet stellen zonder be-
vestigingsoog. Hier kunt u gewoon een lint doortrekken en 
het schraper ophangen waar u het nodig hebt. 

Voor rechts- en linkshandigen 
De SCRAPEX CLEANY past in iedere hand. Maakt niet uit of het 
uw linker- of rechterhand is. De greep is immers zo evenwich-
tig gevormd dat het niet uitmaakt welke hand u gebruikt.

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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Optioneel mesje

TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Standaardveiligheid Mesjeswissel zonder 
gereedschap

Ergonomisch Schraapbereik

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Intrekbaar mesje Geschikt voor promotionele 
opdruk

Sticker, etiket Keramische kookplaat  

NR. 44 
0,30 mm

NR. 144 
0,25 mm, roestvrij

NR. 60044 
0,30 mm, afgerond mespunt

MESJESWISSEL

 Het schuifje voorbij de uitsparing
duwen, mesje vervolgens zij-
waarts verwisselen. Let op: Na 
gebruik mesje in houder terug-
trekken!
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PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

Bestelnummer NR. 544.00

Afmetingen in mm 105,5 x 11,5 x 50 mm

Gewicht mes 35,0 g

Basismateriaal Kunststof

Verpakkingseenheid 1 op kaart (zelfbediening)

Afmetingen individuele doos 88 x 0,8 x 205 mm

Gewicht individuele doos 45,5 g

Barcode individuele doos 4002632005442

Hoeveelheid per omverpakking 10 schrapers

Afmetingen omverpakking 94 x 94 x 215 mm

Gewicht omverpakking 511,5 g

Barcode omverpakking 4002632950803

Douanenummer 82055980

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: 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!  

DIENSTEN

Advies  
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TOEBEHOREN

FABRIKANT

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

GORDELTASJE M 
MET CLIP 
NR. 9921

Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens 
niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS M is er plaats voor 
alle middelgrote MARTOR-messen en voor onze veiligheids-
scharen. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de bui-
tenkant kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog 
een extra mes, 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 wan-
neer 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.


