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SECUMAX SALVEX SOS
NR. 538

SOS VEILIGHEIDSMES MET VEILIG VERBORGEN MESJE. OOK VOR HET INSLAAN VAN AUTORUITEN.

Bestelnummer 538.02

Eerstehulpmes en hamer in één.
Bij een ongeval dient u kalm en snel te reageren. Een intuï-
tief bruikbaar eerstehulpmes met verschillende toepassingen 
kan levens redden. Om de gewonde te redden kunt u met 
de SECUMAX SALVEX eerst de autoruit inslaan om vervolgens 
autogordel en kledij open te snijden. Hulp kunnen verlenen 
geeft een goed gevoel!

Uitzonderlijk robuust 
De SECUMAX SALVEX SOS is gemaakt uit robuust kunststof 
en bijgevolg zeer robuust en uitermate geschikt voor de job. 
U kunt ersteeds op rekenen in geval van nood. 

Hamer inbegrepen 
Uw eerste-hulp veiligheidsmes wijkt zelfs niet voor veilig-
heidsglas? Gebruik de geïntegreerde, van gehard staal ge-
maakte hamer om autoruiten in te slaan. 

4 maal te gebruiken mesje 
Aangezien het mes 4 scherpe kanten heeft kunt u het ver-
schillende malen omdraaien. Op deze manier beschikt u 
steeds over een constant perfect functionerend mes in geval 
van nood. 

Voor rechts- en linkshandigen 
Er zijn situaties waarin elke seconde telt. Net daarom is de 
SECUMAX SALVEX SOS altijd klaar voor gebruik. Hij past me-
teen in elke hand. 

Bevestigingsoog en houder 
Het is niet enkel belangrijk dat u uw SECUMAX SALVEX SOS bij 
zich heeft, het is even belangrijk dat u hem snel terug vindt. 
Daarom is dit eerste-hulp mes voorzien van een bevesti-
gingsoog en een houder voor de wagen.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Veilig verborgen mesje – de hoogste graad 
van veiligheid
Het mesje van de SECUMAX SALVEX SOS 
ligt veilig verborgen van goederen en 
handen. Hierdoor geniet u van de hoogste 
graad van veiligheid ten opzichte van snij-
wonden en beschadigde goederen.
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Optioneel mesje

TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Hoogste veiligheid Mesjeswissel met 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Ergonomisch

4-voudig snijvlak Snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen

Veiligheidsgordel Textiel Niet geweven stoffen Vilt

Garen, koord  

NR. 37040 
0,40 mm,  
met breed snijvlak

NR. 37030 
0,30 mm

NR. 36040 
0,40 mm,  
met breed snijvlak

NR. 36030 
0,30 mm

NR. 13730 
0,30 mm, roestvrij

NR. 13630 
0,30 mm, roestvrij

NR. 83730 
0,30 mm, roestvrij,  
met TiN bekleed

NR. 83630 
0,30 mm, roestvrij,  
met TiN bekleed

MESJESWISSEL

 Schroef losdraaien, klepje openen en mesje vervangen of omkeren.
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PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

Bestelnummer NR. 538.02

Afmetingen in mm 187 x 24 x 77 mm

Gewicht mes 140,0 g

Basismateriaal Kunststof

Snijdiepte 5,6 mm

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos

Afmetingen individuele doos 196 x 80 x 26 mm

Gewicht individuele doos 215,0 g

Barcode individuele doos 4002632005381

Hoeveelheid per omverpakking 10 messen

Barcode omverpakking 4002632951237

Douanenummer 82149000

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 gewor-
den mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR- 
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 ouderdoms-
verschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de 
veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te ver-
nietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van 
het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van 
het produkt 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 gevolg-
schade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbe-
houden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!  

DIENSTEN

Advies  
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TOEBEHOREN

FABRIKANT

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

VERZAMELDOOS 
NR. 9810

U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw 
SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMEL-
DOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De 
VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De ge-
vulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier 
met het restafval weggooien.

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS 
NR. 9845

Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS 
vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met 
de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde 
klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan 
buizen of pijpen.

SAFEBOX 
NR. 108000

De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte 
mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat 
iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven 
dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om 
afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in 
de VERZAMELDOOS.


