
SECUNORM 380
VAN TOP TOT TEEN : INDRUKWEKKEND



SECUNORM 380
NR. 380001

Grote snijdiepte
“Grote” is eigenlijk te wei-
nig gezegd: de maximale 
meslengte is ongeveer 
7,5 cm. Zo kunt u met de 
SECUNORM 380 zonder 
moeite bijv. vierlaags kar-
tonnen dozen, goederen 
in zakken, papierbanen en 
–rollen, bouwschuim en 
platen van Styropor veilig 
snijden.

Eenvoudige mesjeswissel
Gereedschap heeft u daar-
voor niet nodig. In plaats 
daarvan bevindt zich aan 
het einde van de greep een 
praktische meswisselknop 
die u gewoon naar bene-
den drukt.

Ergonomische greep
Uit ervaring weten we dat 
hoe ergonomischer de 
greep is, des te gemak-
kelijk het snijden is. De 
SECUNORM 380 overtuigt 
dus ook door zijn vorm, de 
aangename soft grip en de 
groeven op de schuifknop.

Bijzonder stevig
De kern is in ieder opzicht 
een bijzonder stevige en 
slijtvaste metalen rail. De 
greep bestaat uit hoog-
waardige kunststof die u 
niet zo snel in de steek 
laat.

Voor rechts en links
Zowel links- als rechtshan-
digen zullen aan de nieuwe 
SECUNORM 380 plezier 
beleven. Afhankelijk van de 
voorkeur kunt u het mesje 
180° draaien. Het oog aan 
het einde zorgt ervoor dat 
u uw SECUNORM 380 kunt 
bevestigen.

85% van de ware grootte



NR. 79 0,5 mm, 
                  109,5 mm lang

 

NR. 179 0,5 mm, roestvrij, 
                  109,5 mm lang
NR. 7940 0,5 mm, 71,2 mm lang
NR. 17940 0,5 mm, roestvrij,
                   71,2 mm lang

Hoge veiligheid Veilige mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Hoogste 
slijtvastheid

Bijzonder 
ergonomisch

Beveiliging Maximale 
meslengte

Snijdiepte Soft grip

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Toepassing

Automatisch terugtrekken van het mesje – zeer hoge graad 
van veiligheid
De automatic blade retraction van de SECUNORM 380 
zorgt voor een grote veiligheid tov snijverwondingen. 
Zodra u bent begonnen met snijden kunt u de duim van 
de schuifknop halen.. Het mesje zal direct in de houder 
terugschieten zodra contact met het te snijden materiaal 
verloren is.

Veiligheidstechniek

Certificaten en onderscheidingen

Onze wereldprimeur. Voor speciale eisen.
Een lang mesje en toch veilig? Dat werd lang als 
een contradictie beschouwd. Tot nu. Want de 
nieuwe SECUNORM 380 is het eerste veiligheids-
mes ter wereld met meer dan 4 cm uittrekbare 
meslengte en automatic blade retraction. Wan-
neer u op zoek bent naar een risicoarm alterna-
tief voor de conventionele cutter met een vast 
mesje dan hebt u het gevonden. Meer nog: een 
beveiliging verhindert dat het mesje zonder uw 
tussenkomst uit de greep komt.

Karton: tot 4-laags Folie- en 
papierbanen

Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Schuim, Styropor

Goederen in 
zakken

Plakband



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

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

SECUNORM 380
› Mesje meer dan 7,5 cm
› Automatic blade retraction
› Eenvoudige mesjeswissel
› Ergonomische houder voorzien van soft grip
› TÜV gecertificeerd

PRODUCTDETAILS
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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

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

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

Bestelnummer NR. 380001.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen in mm 170,5 x 20 x 34 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 76,1 g

Snijdiepte 73 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen 
L x W x thickness)

NR. 79.60  
(10 in doorzichtige 
verpakking) 
109,5 x 17,9 x 0,50 mm

Certificaat GS-certificaat 
NR. S 60095195

GORDELTASJE NR. 9829

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

Toebehoren




