
VEILIGHEIDSMES
SECUMAX 320

Variabele plakbandritser
met twee verschillende ritsdiepten

Veilig verborgen mesje
voor de hoogste bescherming 
van personen en goederen

Speciale neus
om te prikken in 
het snijmateriaal

Lichte ergonomische hand-
greep (incl. soft grip)
voor rechts- en linkshandigen

Mesjeswisselknop
voor het zeer eenvoudig en 
veilig verwisselen van mesjes 
(incl. magneet)

Snijdiepte van 4 mm
speciaal voor folies, kunst-
stof strapbanden, etc.

HOOGSTE 
VEILIGHEID

BESTEL NU!

Bestelnummer 32000110.02

Afmetingen in mm 158 x 13 x 56 mm

Gewicht mes 47,4 g

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Viermaal bruikbaar mesje
voor een zeer lange  
gebruiksduur



VERPAKKINGSINFORMATIE

Veilige mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Hoge slijtvastheid Bijzonder ergonomisch 4-voudig snijvlak

Snijdiepte
C

S

Keramisch mesje te 
gebruiken

Plakbandritser Soft grip

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Geschikt voor promotionele 
opdruk

 

MARTOR-VEILIGHEIDSMES SECUMAX 320

Veilig verborgen mesje
Het mesje van de SECUMAX 320 ligt veilig verbor-
gen van goederen en handen. Hierdoor geniet u 
van de hoogste graad van veiligheid ten opzichte 
van snijwonden en beschadigde goederen.

TECHNISCHE KENMERKEN

VEILIGHEIDSTECHNIEK

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

DE BELANGRIJKSTE SNIJMATERIALEN

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen individuele doos 168 x 19 x 62 mm

Gewicht individuele doos 65,5 g

Barcode individuele doos 4002632800900

Afmetingen omverpakking 128 x 98 x 173 mm

Gewicht omverpakking 710,0 g

Barcode omverpakking 4002632850905

SECUMAX =  
hoogste veiligheid
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Wikkel-, stretch-, krimpfolie Folie- en papierbanen Kunststof strapbanden Karton: 1-laags

Plakband Goederen in zakken Textiel Vilt

INDUSTRIE MESJE NR. 92043 NR. 92043.66 
0,40 mm, breed snijvlak,  
10 in veiligheidsdispenser

KERAMISCH MESJE NR. 92C NR. 1792.25 
0,50 mm, keramisch, met breed snijvlak,  
2 op kaart (zelfbediening)

INDUSTRIE MESJE NR. 192043 NR. 192043.66 
0,40 mm, breed snijvlak, roestvrij,  
10 in veiligheidsdispenser

MONTEERBARE MESJES

Neem contact met ons op voor meer informatie: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com


