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SECUMAX 363
NR. 363001

KLEINE VEILIGHEIDSSCHAAR MET SPECIALE, VINGER-VRIENDELIJKE SLIJPWIJZE.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Safe special ground - maximum safety
De snijvlakken zijn niet hoekig, maar recht 
geslepen. Dit houdt in: veilig voor de 
vingers. Daarom dragen onze veiligheids-
scharen de naam SECUMAX = maximum 
veiligheid.
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Bestelnummer 363001.00

Precies tot op de millimeter. Op elk gebied.
Onze veiligheidsschaar voor zeer fijne en gerichte knipwerk-
zaamheden. De schaar kan kinderlijk eenvoudig met de duim 
en wijsvinger worden bediend. Net als zijn grote broers, de 
SECUMAX 564 en 565, knipt dit lichtgewicht gemakkelijk door 
karton, papier, folie, stof, touw en tape. Uw vingers en hand 
worden daarbij naast de afgeronde punten aan de voorkant 
ook door de speciale manier waarop de schaar is geslepen, 
beschermd tegen letsel.

Scherp, maar niet gevaarlijk 
Bekijk de snijvlakken eens heel goed. Iets opgemerkt? Ze zijn 
niet hoekig, maar recht geslepen. Daarom kunt u er zichzelf 
niet mee snijden, maar wel allerlei uiteenlopende materialen. 

Roestvrij staal 
Opdat u uw schaar permanent zou kunnen gebruiken, zijn de 
metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal. Aan de greep 
worden deze onderdelen omhuld door een met glasvezel ver-
sterkte kunststof. Nog een garantie voor een lang leven. 

Aangenaam werken 
Uw vingers vinden een veilige houvast in de kleine ope-
ningen, door experts „ogen“ genoemd. De anti-slip soft-grip 
zorgt er voor dat u aangenaam kunt werken. 

Kort snijvlak 
Hoe korter, hoe preciezer knippen. Zo is de SECUMAX 363 
bijzonder geschikt voor zeer precies en delicaat snijwerk. 
Ook wanneer u in de kleinste hoekjes wilt knippen, wijkt de 
schaar niet van haar lijn af. 

Stabiel verbonden 
Voor kwaliteitsscharen een vanzelfsprekendheid: beide helf-
ten van de schaar worden in het midden bij elkaar gehouden 
door een echte schroef. Voor een stevige schaar en blijvend 
hoge knipprestaties.
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TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

DIENSTEN

Hoogste veiligheid Bijzonder ergonomisch Snijlengte 
(56 mm)

Soft grip

Voor rechts- en 
linkshandigen

Om precies te snijden Roestvrij  

Karton: 1-laags Kunststof strapbanden Folie- en papierbanen Textiel

Garen, koord Wikkel-, stretch-, krimpfolie  

Training video Technisch specificatieblad Advies  

Bestelnummer NR. 363001.00

Afmetingen in mm 134 x 8 x 65,5 mm

Gewicht mes 36,8 g

Basismateriaal Roestvrij staal

Verpakkingseenheid 1 op kaart (zelfbediening)

Afmetingen kaart (zelfbediening) 90 x 185 mm

Gewicht kaart (zelfbediening) 48,3 g

Barcode kaart (zelfbediening) 4002632921315

Hoeveelheid per omverpakking 10 scharen

Gewicht omverpakking 511,7 g

Barcode omverpakking 4002632972638

Douanenummer 82130000
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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: Verwissel de stomp geworden

mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend de bij MARTOR 
verkrijgbare reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op 
de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in 
papierafval of de vuilnisbak want dan is er grote kans op 
verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes 
ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. sto-
ringen bij de veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het 
mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of ma-
nipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de 
veiligheid van het produkt beinvloeden. Let op, in een der-
gelijke 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 gevolg-
schade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbe-
houden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!
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TOEBEHOREN

FABRIKANT
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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. 


