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SECUBASE 383
NR. 383001

 

Lange maximale meslengte
“Lang” is eigenlijk een 
understatement: het mes 
kan max. 7,8 cm uitgescho-
ven worden. Hierdoor kunt 
u met de SECUBASE 383 
bijvoorbeeld moeiteloos 
4-laags karton, goederen 
in zakken, papier, papieren 
rollen, isolatieschuim en 
piepschuim veilig snijden.

Vergrendelen en terug-
trekken
Als u uw SECUBASE 383 als 
cutter wilt gebruiken, dan 
hebt u de keuze uit zeven 
instellingen (snijdiepten van 
7 tot 73 mm). Vervolgens 
schakelt u de vergrendeling 
weer uit en trekt het mesje 
zich zoals gewoonlijk weer 
terug.

Ergonomische greep
De SECUBASE 383 is 
 consequent ergonomisch 
gevormd om uw hand 
te ontzien. De licht ge-
tailleerde greep ligt zeer 
aangenaam in de hand. 
Een ander voordeel is de 
schuifknop, die bijzonder 
eenvoudig te bewegen is 
doordat hij schuin loopt.

Voor rechts- en links- 
handigen
Bij de levering is de 
 SECUBASE 383 ingesteld 
voor rechtshandigen. Als 
linkshandige draait u het 
mesje een keer 180° om 
en dan kunt u aan de slag. 
De schuifknop en vergren-
deling bedient u met uw 
duim.

Eenvoudige mesjeswissel
Om toegang te krijgen tot 
het lange, flexibele mes-
je, gebruikt u de blauwe 
mesjeswisselknop aan het 
uiteinde van de greep. Nu 
kunt u het binnenste ge-
deelte incl. de schuifknop 
eruit trekken. Het mesje 
wordt met twee magneten 
in positie gehouden.

75% van de ware grootte 
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NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

U beslist hoe er gesneden wordt.
Een veiligheidsmes dat ook als cutter kan 
 worden gebruikt? De nieuwe SECUBASE 383 
kan het allebei. Uw snijgereedschap is uitgerust 
met automatic blade retraction om snijwonden 
te voorkomen. Bepaalde snijtoepassingen gaan 
echter beter handmatig met vast mesje, zoals 
de zaagsnede. Daarvoor kunt u het mesje optio-
neel in zeven verschillende standen vastzetten. 
Zo kunt u efficiënt werken.

Veiligheidstechniek

 

Automatic blade retraction en vergrendeling – optionele 
veiligheid
De automatic blade retraction van de SECUBASE 383 
beschermt tegen snijwonden. Voorwaarde: Haal na het 
insteken uw duim van de schuifknop. Als alternatief kunt 
u de schuifknop en het mesje ook vastzetten. Wanneer 
u de vergrendeling uitschakelt, trekt het mesje zich zoals 
gewoonlijk weer terug.

Optionele  
veiligheid

Veilige 
mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Hoogste 
slijtvastheid

Bijzonder 
ergonomisch

Beveiliging Variabele snijdiepte

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Karton: tot 4-laags Folie- en 
papierbanen

Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Schuim, Styropor

Goederen in 
zakken

Plakband

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

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

NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang
NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 

roestvrij



MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
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CONTACT EN SERVICE
Wat onze snij-oplossingen nog veiliger maakt? 
Ons advies. Wij staan altijd voor u klaar en hel-
pen u met toepassingsvoorbeelden, opleidings-
materiaal en natuurlijk ook graag persoonlijk 
advies.

De volgende informatie vindt u op onze web-
site: www.martor.com

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
de belangrijkste functies af, ideaal voor uw 
werkplek.

  Van de eerste snede tot het vervangen van het 
mesje: door onze video’s krijgt u een indruk hoe 
en waarvoor u het mes kunt gebruiken.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigen-
schappen, bijzonderheden en meer over onze 
snijgereedschappen vindt u op de technische 
specificatiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0

Bestelnummer NR. 383001.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 170,5 x 25 x 34 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte kunst-
stof

Gewicht 78,5 g

Snijdiepte 3 - 73 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen  
(L x W x Dikte)

NR. 79.60  
(10 in doorzichtige verpak-
king) 
109,4 x 17,9 x 0,50 mm

Certificaat Ergonomisch product (IGR)

GORDELTASJE S  
MET CLIP

NR. 9920

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
 VERZAMELDOOS

NR. 9845

Toebehoren

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

SECUBASE 383
› Mesjlengte is 7,8 cm
› Automatic blade retraction van het mesje
› Optionele mesjesvergrendeling
› Vergrendeling in zeven standen
› Ergonomische greep voor rechts- en  

links handig gebruik


