
SECUMAX TRENNEX
VAN VOOR TOT ACHTER AFGEROND.



SECUMAX TRENNEX 
NR. 6200012

Dubbele bescherming
U snijdt enkel datgene wat 
u wilt snijden met dit inge-
goten mesje. U beschermt
uzelf en alles wat zich
onder het snijmateriaal
bevindt.

Afgeronde neus
De lange, afgeronde neus 
comprimeert het snijma-
teriaal en geleidt het veilig 
naar het mesje. Het mes 
blijft niet haken, waardoor 
u uzelf dus ook niet kunt
steken.

Gewoon goed
De SECUMAX TRENNEX is 
een disposable mes. Aan-
gezien u het mesje niet 
hoeft te vervangen komt u 
er ook niet mee in contact. 
Een bijkomende troef, wat 
veiligheid betreft.

Voor elke hand
De SECUMAX TRENNEX is 
klein, licht en handig. Zo 
handig, dat u er ook graag 
langer mee wilt werken. 
Daarbij maakt het niet uit 
of u links- of rechtshandig 
bent. Dit mes past ge-
woon altijd.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX TRENNEX 
verliest u niet snel. Omdat 
het veiligheidsmes met een 
oog is uitgerust, kunt u het 
mes altijd op een handige 
plek ophangen.

Originele grootte



Hoogste veiligheid Geen mesjeswissel

Ergonomisch Snijdiepte

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk

 

Schuim, Styropor Textiel

Niet geweven 
stoffen

Vilt

Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Plakband

Folie- en 
papierbanen

Garen, koord

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 handen. 
Hierdoor geniet u van de hoogste graad van veiligheid 
ten opzichte van snijwonden en beschadigde goederen.

Voor zachte materialen.
De SECUMAX TRENNEX is een wegwerpmes ver-
vaardigd van stabiele kunststof. Een multitrack 
snijmes dat makkelijk zachtere materialen snijdt 
zoals daar zijn: schuimrubber, isolatiemateriaal, 
geperforeerde folie en ruw gaastextiel. De neus 
is afgerond opdat het mes niet blijft haken. Een 
klein detail, een wereld van verschil!

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 web-
site: www.martor.com

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

SECUMAX TRENNEX
› Kunststof wegwerpmesje
› Voor zachter materiaal
› Veilig verborgen mesje
› Afgeronde neus
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 6200012.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 76 x 3 x 45,1 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 7,0 g

Snijdiepte 2,7 mm

Certificaat GS-certificaat NR. 603847-
6480-55094-2018

PRODUCTDETAILS

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, eigen-
schappen, bijzonderheden en meer over onze 
snijgereedschappen vindt u op de technische 
specificatiebladen.
Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0
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