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SECUMAX 145 MDP
NR. 145007

Twee-in-één meskop
De snijkop heeft direct 
twee functies: snijden en 
insteken. Voor probleem-
loos insteken (bijv. in 
karton en folie) gebruikt u 
de punten links en rechts 
van het mesje, voor tape 
de hoeken boven op de 
snijkop.

Veilig verborgen mesje
Met een opening van 
slechts 4 mm ligt het mesje 
veilig verborgen. Onbereik-
baar voor uw vingers, maar 
wel goed bereikbaar voor 
verschillende materialen. 
Ook het zich daaronder 
bevindende product komt 
niet in aanraking met het 
mesje.

Roestvrij mesje
Bij de SECUMAX 145 MDP 
is het mesje standaard 
roestvrij – ideaal als u het 
regelmatig onder veelei-
sende omstandigheden 
gebruikt. Tegelijkertijd kunt 
u het zonder problemen 
met water reinigen.

Metaaldetecteerbaar
In risicovolle branches 
speelt u met de SECUMAX 
145 MDP op safe. Uw de-
tectoren slaan namelijk aan 
zodra het wegwerpmes   
(of een deel daarvan) onge-
wild in het productieproces 
belandt.

Smal en toch stabiel
Niet alleen de handgreep, 
maar ook het snijkanaal is 
met zijn 1,5 mm erg smal. 
Het voordeel daarvan is dat 
het snijden nog gemakke-
lijker gaat. Dat gaat echter 
niet ten koste van de sta-
biliteit – dankzij het mesje 
van 0,5 mm en de hoog-
waardige kunststof.

Originele grootte



Karton: 1-laags Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Plakband Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

Garen, koord

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Veilig verborgen mesje – de hoogste graad van veiligheid
Het mesje van de SECUMAX 145 MDP ligt veilig verbor-
gen van goederen en handen. Hierdoor geniet u van de 
hoogste graad van veiligheid ten opzichte van snijwon-
den en beschadigde goederen.

Slank formaat. Krachtige prestaties. Metaalde-
tecteerbaar.
De SECUMAX 145 is ons kleine, fijne veiligheids-
mes voor dagelijkse snijwerkzaamheden – ook 
als MDP-variant. Dankzij de metaaldetecteer-
bare kunststof handgreep en het 0,5 mm dikke 
mesje is deze lichtgewicht van slechts 14 gram 
toch zeer robuust. Zijn afgeschermde snijkanten 
kunnen probleemloos overweg met enkellaags 
karton, folie of tape, zonder u in gevaar te 
brengen. En ook uw bedrijf loopt geen gevaar, 
omdat de SECUMAX 145 MDP makkelijk terug te 
vinden is.

Veiligheidstechniek

››  Dit roestvrij mesje zit vast in de houder en kan niet 
worden vervangen. Materiaaldikte 0,50 mm.

Hoogste veiligheid Metaal- 
detecteerbaar

Röntgen- 
detecteerbaar

Geen mesjeswissel

Ergonomisch 2-voudig snijvlak

Snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Roestvrij



GORDELTASJE S 
MET CLIP

NR. 9920

MDP-TESTKAARTENSET NR. 9910

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

SECUMAX 145 MDP
› Veilig verborgen mesje
› Praktische twee-in-één meskop
› Ergonomically shaped handle
› Metaaldetecteerbare kunststof
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 145007.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen (L x B x H) 118 x 4 x 35,4 mm

Basismateriaal Metaaldetecteerbare 
kunststof

Gewicht 13,7 g

Snijdiepte 3,8 mm

Certificaat GS-certificaat 
NR. 602578-6075-55094-
2016/2 C

PRODUCTDETAILS

Toebehoren

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 
 website: www.martor.com

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

 Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge:
Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie
und wofür Sie das Messer verwenden können.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschap-
pen, bijzonderheden en meer over onze snijge-
reedschappen vindt u op de technische specifica-
tiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0
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ZIJN VOORDELEN LIGGEN IN UW HAND.


