
SECUNORM 185
EFFICIËNT BIJ HET SNIJDEN. COMFORTABEL IN DE HANTERING.

NIEUW



SECUNORM 185
NR. 185004

Robuust en handzaam
De greep van de 
 SECUNORM 185 is gemaakt 
van roestvrij staal en is 
ontworpen voor veelvuldig 
gebruik en heeft een lange 
levensduur. Op het gebied 
van ergonomie wordt u 
door het handige formaat 
en het lichte gewicht 
ondersteund bij uw werk-
zaamheden.

Optimale schuifknop
De 2-zijdige schuifknop is 
geschikt voor rechts- en 
linkshandigen. Dankzij het 
grote oppervlak kan de 
knop ook met handschoe-
nen aan perfect bediend 
worden. De ribbels op de 
schuifknop zorgen ervoor 
dat uw duim niet van de 
knop afglijdt.

Veilige mesjeswissel
Houd simpelweg de wissel-
knop ingedrukt en schuif 
de  schuifknop naar voren 
toe – nu kan het mesje 
gedraaid of verwisseld 
worden. Het binnenwerk 
van kunststof en de greep 
blijven aan elkaar vastzit-
ten, zodat u geen onderde-
len kunt verliezen.

Praktisch bevestigingsoog
De SECUNORM 185 is uit-
gerust met een oog zodat 
u er een koord doorheen 
kunt trekken. Zo kunt u 
uw snijgereedschap veilig 
bevestigen en hebt u het 
altijd bij de hand wanneer 
u een nieuwe verpakking 
moet openen.

Viermaal bruikbaar mesje
Het mesje beschikt over 
twee snijranden met in 
totaal vier snijkanten die u 
na elkaar kunt gebruiken. 
Dat is zowel economisch 
als ecologisch zinvol. Daar-
naast snijdt de ongebruik-
te rand steeds weer als 
nieuw.

Originele grootte



NR. 92C 0,50 mm, keramisch, met 
breed snijvlak

NR. 92 0,40 mm
NR. 192 0,40 mm, roestvrij
NR. 60092 0,40 mm, afgerond mes-

punten
NR. 92043 0,40 mm, breed snijvlak
NR. 192043 0,40 mm, breed snijvlak, 

roestvrij

Hoge veiligheid Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Ergonomisch

4-voudig snijvlak Snijdiepte

Keramisch Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

 

Karton: tot 2-laags Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Plakband Kunststof 
strapbanden

Folie- en 
papierbanen

Garen, koord

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Automatic blade retraction van het mesje – hoge veiligheid
De automatic blade retraction van het mesje van de 
SECUNORM 185 garandeert een hoge graad van veilig-
heid om snijverwondingen te voorkomen. Zodra u bent 
gestart met snijden kunt u de duim van de schuifknop 
halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in de houder 
zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.

Zo veel messen voor zo weinig ruimte. Met 
 keramisch mesje.
Bij het openen van dozen of pallets is efficiëntie 
belangrijk. Precies daarvoor is de behendige, 
robuuste SECUNORM 185 ontworpen. Verder 
verrast het kleine veiligheidsmes met features 
die in zijn klasse juist zeldzaam zijn. Denk daar-
bij niet alleen aan een greep van roestvrij staal, 
een grote schuifknop en een comfortabele 
 mesjeswissel. Ook het scherpe, duurzame kera-
mische mesje en de automatic blade retraction 
zijn een groot voordeel.

Veiligheidstechniek



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

ZIJN VOORDELEN LIGGEN IN UW HAND. SECUNORM 185
› Robuust, roestvrij metalen greep
› Klein en handig
› Met keramisch mesje
› Automatische terugtrekking van het mesje
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 185004.17

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(20 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 102 x 26 x 7,2 mm

Basismateriaal Roestvrij staal

Gewicht 31,8 g

Snijdiepte 9 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x Dikte)

NR. 1792.25  
(2 op kaart (zelfbediening)) 
26 x 18,5 x 0,50 mm

Certificaat GS-certificaat  
NR. 180823-7255-55094-
2021

GORDELTASJE S 
MET CLIP

NR. 9920

SAFEBOX NR. 108000

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
 VERZAMELDOOS

NR. 9845

PRODUCTDETAILS

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
de belangrijkste functies af, ideaal voor uw 
 werkplek.

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

Toebehoren

01
.2

02
2 

| P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

| T
ec

hn
is

ch
e 

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.


