
SECUMAX 150
HET MES DAT PRAKTISCH ALLES SNIJDT.



SECUMAX 150
NR. 150001

Drie-in-één meskop
De SECUMAX 150 is een 
bijzonder veelzijdig mes. 
Men kan er niet enkel mee 
snijden. Men kan er ook 
plakband mee openen en 
tevens overtollige sub-
stanties wegschrapen van 
gladde oppervlakken.

Veilig verborgen mesje
Het veiligheidsmes behoeft 
geen scherpe mespunt. 
De snijkop is zo smal en 
de snijkanten zo breed dat 
men op een veiligere ma-
nier gemakkelijk tweelaags 
karton en nog veel meer 
kan snijden.

Uitstekend geleidende 
zij-oppervlakken
Nog een reden waarom de 
SECUMAX 150 zo makkelijk 
karton snijdt? De vormge-
ving aan de voorzijde helpt 
u makkelijker en effectiever 
diagonaal te snijden.

Geen mesjeswissel
De SECUMAX 150 is een 
wegwerpmes. Dus zal het 
mesje niet zoek raken en 
kunt u zich niet verwonden 
bij het vervangen ervan. 
Eenvoudig weggooien bij 
het huishoudelijk afval.

Ergonomische vorm
Rechts- of linkshandig? Het 
mes is geschikt voor beide. 
De SECUMAX 150 past in 
elke hand. Het comfortabele 
design vertaalt zich in de 
licht gebogen buitenranden 
en de gripvaste structuur.

Originele grootte



45°

Hoogste veiligheid Geen mesjeswissel

Hoge slijtvastheid Bijzonder 
ergonomisch

2-voudig snijvlak Snijdiepte

Schraapbereik Plakbandritser

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk

 

Karton: tot 2-laags Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Plakband Kunststof 
strapbanden

Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Veilig verborgen mesje – de hoogste graad van veiligheid
Het mesje ligt veilig verborgen van goederen en han-
den. Hierdoor geniet u van de hoogste graad van vei-
ligheid ten opzichte van snijwonden en beschadigde 
goederen.

3 maal de hoogste score!
De SECUMAX 150 kan elke uitdaging aan. Hoog-
ste veiligheidsniveau: het veilig verborgen mes-
je komt niet eens in de buurt van uw handen of 
de goederen. Een hoge mate van veelzijdigheid: 
snijden, schrapen, openen... zonder een mes 
te gebruiken. Het hoogst mogelijke comfort: de 
SECUMAX 150 is zeer ergonomisch van vorm en 
met zijn 24 gram zeer licht. Kortom: het snijge-
reedschap waarop u lang gewacht heeft.

Veiligheidstechniek
››  Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden 
vervangen.   Materiaaldikte 0,30 mm. 



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

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

PERFECT GESCHIKT VOOR ALLE 
TOEPASSINGEN.
PERFECT VOOR HET WERK.

SECUMAX 150
› Voor snijden , schrapen en krassen
› Verborgen mesje
› Ergonomisch gevormde grip
› Geschikt voor alle gangbare te snijden

materialen
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 150001.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 148 x 11 x 37,2 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 24,4 g

Snijdiepte 6,2 mm

Certificaat GS-certificaat 
NR. 603686-6707-55094-
2018

GORDELTASJE S 
MET CLIP

NR. 9920

PRODUCTDETAILS

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, eigenschappen, 
bijzonderheden en meer over onze snijgereedschap-
pen vindt u op de technische specificatiebladen.

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

Toebehoren
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