
SECUMAX 150 MDP
HET MES DAT PRAKTISCH ALLES SNIJDT.

NIEUW



SECUMAX 150 MDP
NR. 150007

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

Roestvrij mesje
Bij de SECUMAX 150 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.

Drie-in-één meskop
De SECUMAX 150 MDP 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.

Originele grootte

Verdeckt liegende Klinge
Das Sicherheitsmesser 
kommt ohne scharfe Klin-
genspitze aus. Dafür ist 
die Klinge so sicher ab-
geschirmt, dass sie beim 
Öffnen von Verpackungen 
weder Sie noch Ihre ver-
packte Ware gefährden 
kann.

Ergonomisch geformt
Sind Sie Rechtshänder? 
Linkshänder? Eigentlich 
egal. Denn das SECUMAX 
150 MDP passt immer – 
auch wenn Sie Handschuhe 
tragen. Angenehm ist vor 
allem die große Grifffläche 
als sicherer Ort für Dau-
men, Finger und Hand.



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

Plakband Kunststof 
strapbanden

Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Veilig verborgen mesje – hoogste veiligheid
Het mesje van de SECUMAX 150 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.

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

3 maal de hoogste score. Metaaldetecteerbaar. 
De SECUMAX 150 MDP kan elke uitdaging aan. 
Hoogste veiligheidsniveau: het veilig verborgen 
mesje komt niet eens in de buurt van uw han-
den of de goederen. Een hoge mate van veel-
zijdigheid: snijden, schrapen, openen... zonder 
een mes te gebruiken. Grootste voordeel voor 
de klant: De SECUMAX 150 MDP van metaalde-
tecteerbare kunststof is speciaal gemaakt voor 
gevoelige branches – en is dus altijd traceer-
baar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoogste veiligheid Metaal- 
detecteerbaar

Röntgen - 
detecteerbaar

Geen mesjeswissel

Bijzonder 
ergonomisch

2-voudig snijvlak

Snijdiepte Schraapbereik

Plakbandritser 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

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.

Bestelnummer NR. 150007.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen (L x B x H) 148 x 11 x 37,2 mm

Basismateriaal Metaaldetecteerbare 
kunststof

Gewicht 31,2 g

Snijdiepte 6,2 mm

Certificaat GS-certificaat  
NR. 182389-7404-55094-
2021

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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SECUMAX 150 MDP
› Voor snijden , schrapen en krassen
› Verborgen mesje
› Ergonomisch gevormde grip
› Metaal- en röntgendetecteerbaare kunststof
› GS-markering voor geteste veiligheid


