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SECUMAX 145 MDP
NR. 145007

KLEIN VEILIGHEIDSMES MET VEILIG VERBORGEN MESJE VOOR VERSCHEIDENE SNIJMATERIALEN.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Veilig verborgen mesje – de hoogste graad 
van veiligheid
Het mesje van de SECUMAX 145 MDP ligt 
veilig verborgen van goederen en handen. 
Hierdoor geniet u van de hoogste graad 
van veiligheid ten opzichte van snijwonden 
en beschadigde goederen.
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Bestelnummer 145007.12

Slank formaat. Krachtige prestaties. Metaaldetecteerbaar.
De SECUMAX 145 is ons kleine, fijne veiligheidsmes voor da-
gelijkse snijwerkzaamheden – ook als MDP-variant. Dankzij 
de metaaldetecteerbare 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 ge-
vaar te brengen. En ook uw bedrijf loopt geen gevaar, omdat 
de SECUMAX 145 MDP makkelijk terug te vinden is.

Twee-in-één meskop 
De snijkop heeft direct twee functies: snijden en insteken. 
Voor probleemloos 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 ver-
borgen. Onbereikbaar voor uw vingers, maar wel goed bereik-
baar 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 veeleisende omstandighe-
den gebruikt. Tegelijkertijd kunt u het zonder problemen met 
water reinigen. 

Metaaldetecteerbaar 
In risicovolle branches speelt u met de SECUMAX 145 MDP op 
safe. Uw detectoren slaan namelijk aan zodra het wegwerp-
mes (of een deel daarvan) ongewild 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 gemakkelijker gaat. Dat gaat echter niet ten koste van 
de stabiliteit – dankzij het mesje van 0,5 mm en de hoog-
waardige kunststof.
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TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Materiaaldikte 0,50 mm.

MESJESWISSEL

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

Hoogste veiligheid Metaaldetecteerbaar Röntgendetecteerbaar Geen mesjeswissel

Ergonomisch 2-voudig snijvlak Snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Roestvrij  

Karton: 1-laags Wikkel-, stretch-, krimpfolie Plakband Goederen in zakken

Folie- en papierbanen Garen, koord Kunststof strapbanden  
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Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen individuele doos 124 x 36 x 42 mm

Gewicht individuele doos 151,0 g

Barcode individuele doos 4002632800665

Douanenummer 82119200

Bestelnummer NR. 145007.12

Afmetingen in mm 118 x 4 x 35,4 mm

Gewicht mes 13,7 g

Basismateriaal Metaaldetecteerbare kunststof

Snijdiepte 3,8 mm

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Certificaten en onderscheidingen

PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

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: Dit mes is een wegwerpproduct. 
Het wisselen van mesjes of andere onderdelen is derhalve 
niet voorzien. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of 
slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstech-
niek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te 
vervangen. Veranderingen of manipulatie van het product 
zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het product 
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 ge-
volgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voor-
behouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!  

DIENSTEN

Veiligheidsposter Training video Technisch specificatieblad Advies

Datum van afgifte 15.06.2016 

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

MDP-TESTKAARTEN-
SET 
NR. 9910

Er zijn 5 kaarten met verschillende kunststof balletjes in de 
MDP-TESTKAARTENSET van 2,5 mm tot 8 mm groot. Met de 
„Visiting Card“ kunt u de betrouwbaarheid van uw metaalde-
tectoren testen.

FABRIKANT

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


