
SECUNORM 300
VEILIG SNIJDEN IN PERFECTIE.

NIEUW



SECUNORM 300
NR. 30000110

Ergonomische houder
“Ergonomie” vindt u bij de 
SECUNORM 300 overal. 
Bijvoorbeeld in de nieuwe 
greep, die optimaal in de 
hand ligt. Of in de details, 
zoals de aangenaam af-
geronde mespunt of de 
slipvaste softgrip op de 
schuifknop.

Aangenaam licht
Net als zijn voorganger 
maakt ook de SECUNORM 
300 indruk dankzij het lich-
te gewicht. Er is niet meer 
dan 52 gram nodig om u 
een comfortabel en veel-
zijdig professioneel snijge-
reedschap te geven.

Zeer slijtvast
De SECUNORM 300 is ge-
maakt van glasvezelver-
sterkte kunststof, die het 
mes zeer slijtvast maakt. 
Gevolg: ook bij veelvuldig 
contact met het snijmateri-
aal blijft uw veiligheidsmes 
altijd in topvorm.

Grotere snijdiepte
De grotere snijdiepte maakt 
nóg meer toepassingen 
mogelijk. Zelfs veelvuldig 
gebruik is zeer gemakke-
lijk – een ander voordeel 
van het nieuwe ontwerp 
met een uitstekende ergo-
nomie.

Optimale mesjeswissel
Druk op de mesjeswissel-
knop en u kunt het kunst-
stof inzetstuk met mesje 
eruit trekken. Het vergren-
delbare mesafdekplaatje en 
de geïntegreerde magneet 
maken het wisselen van 
mesjes nog eenvoudiger 
en veiliger.

Originele grootte



45°

NR. 65232 0,63 mm, met breed snij-
vlak en afgerond mespunt

Karton: tot 3-laags Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Kunststof 
strapbanden

Plakband

Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Automatisch terugtrekken van het mesje – zeer hoge 
graad van veiligheid
Automatic blade retraction van de SECUNORM 300 garan-
deert een hoge graad van veiligheid om snijverwondin-
gen te voorkomen. Zodra u bent gestart met snijden kunt 
u de duim van de schuif halen. Het mesje zal zich direct 
terugtrekken in de houder zodra het gesneden materiaal 
wordt verlaten.

Verrassend licht, overtuigend goed.  
Met afgerond trapeziummesje.
De SECUNORM 300 is het “kleine broertje” van 
de SECUNORM 500 – en de consequente door-
ontwikkeling van de SECUNORM PROFI LIGHT. 
Ook dit mes is aangenaam licht van gewicht en 
beschikt eveneens over de gekende automatic 
blade retraction. Vele andere functies zijn bij dit 
allround mes SECUNORM 300 geoptimaliseerd. 
Bijvoorbeeld het bijzonder ergonomische ont-
werp, de grotere snijdiepte, de nieuwe soft grip 
en de uiterst gebruiksvriendelijke mesjeswissel.

Veiligheidstechniek

Hoge veiligheid Veilige 
mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Hoge slijtvastheid Bijzonder 
ergonomisch

2-voudig snijvlak Snijdiepte

Trapeziummesje 
afgerond

C
S

Keramisch mesje 
bruikbaar

Soft grip Voor rechts- en 
linkshandigen

NR. 65232C 0,65 mm, keramisch, met 
breed snijvlak en afgerond 
mespunt

NR. 5232 0,63 mm, met breed snijvlak
NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak
NR. 610 0,63 mm, roestvrij
NR. 852 0,63 mm, roestvrij, met TiN 

bekleed
NR. 56 0,63 mm

NR. 5634 0,63 mm, afgerond mes-
punt



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 helpen 
u met toepassingsvoorbeelden, opleidingsmate-
riaal 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 300
› Voor hoge snijfrequenties
›  Lichte ergonomische greep voor rechts- en

linkshandig gebruik
› Gemaakt van slijtvaste kunststof
› Automatic blade retraction
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 30000110.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 stuk in de omverpak-
king)

Afmetingen in mm 143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 52,0 g

Snijdiepte 17 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

NR. 65232.70  
(10 in dispenser) 
50,1 x 19 x 0,63 mm

Certificaat GS-certificaat NR. 178531-
7034-55094-2019/1

GORDELTASJE S MET CLIP NR. 9920

HOLSTER NR. 9842

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

PRODUCTDETAILS

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

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, eigenschappen, 
bijzonderheden en meer over onze snijgereedschap-
pen vindt u op de technische specificatiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0

Toebehoren
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