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SECUNORM 380
NO. 380001

Visszaugró hosszú penge
A „hosszú“ valójában 
nagyon mértéktartó jellem-
zés. A pengekimenet több 
mint 7,5 cm. Így Ön köny-
nyedén és biztonságosan 
vághat 4 rétegű kartont, 
zsákokat, rétegelt papírt, 
építési habszivacsot és 
polisztirolt.

Egyszerű pengecsere
Nem kell hozzá szerszám. 
Csak egy gombot kell 
lenyomni a nyél végén. 
Ezután már csak ki kell 
húzni pengetartót és a 
pengecsere egyszerűen 
végrehajtható.

Ergonómikus nyél
Tapasztalatból tudjuk: 
minél ergonómikusabb a 
nyél, annál könnyebb a 
vágás. A SECUNORM 380 
meggyőzi Önt a formájával, 
a kellemes puha fogásával 
és a csúszásmentes penge-
kinyomóval.

Különösen robusztus
A vágó lényegét a rend-
kívül stabil és kopásálló 
fémsín képezi. A kés nyele 
kiváló minőségű műanyag, 
amely a legmagasabb
követelményeknek is meg-
felel.

Jobb- és balkezeseknek
A jobb- és balkezes fel-
használók egyaránt elé-
gedettek lesznek az új 
SECUNORM 380-nal. Ha 
szükséges, a pengét 180°-
kal el lehet fordítani és 
ezáltal máris kényelmesen 
használható. A fűzőszem is 
hozzájárul a kényelemhez, 
hiszen ha felfűzi és igényé-
nek megfelelően rögzíti, 
mindig kéznél lesz az Ön 
SECUNORM 380-ja.

Az eredeti méret 85 %-a.



NO. 79 0,5 mm

 

NO. 179 0,5 mm, rozsdamentes
NO. 7940 0,5 mm
NO. 17940 0,5 mm, rozsdamentes

Magasszintű 
biztonság

Biztonságos pengecsere 
(a mágnesnek 
köszönhetően)

A legnagyobb fokú 
kopásvédelem

Rendkívül 
ergonómikus

Biztonsági zár 
szállításhoz

Pengekimenet
hossza 

Vágásmélység Puha markolat

Jobb,- és 
balkezesek 
számára

Fűzőszem a 
rögzítéshez

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Használat

Automatikus pengevisszahúzás – magas fokú biztonság
A SECUNORM 380 automatikus pengevisszahúzó-szer-
kezete komoly védelmet biztosít a vágási balesetekkel 
szemben. A vágás megkezdése után vegye el hüvelyk- 
ujját a pengekapcsolóról. Ebben az esetben a vágandó 
anyagból való kilépés után a penge azonnal vissza tud 
húzódni a nyélbe.

Biztonsági technológia

Certificates and awards

Világpremier. Különleges igényekre.
Hosszú penge! Biztonság? Ez hosszú ideje 
komoly kihívás. De csak mostanáig! Az új 
SECUNORM 380 a világ első 4 cm feletti 
pengekimenettel rendelkező biztonsági 
vágója, amely automatikus pengevisszahúzó 
szerkezettel rendelkezik. Így, ha Ön a szokásos 
rögzített pengéjű vágó alacsony kockázatú 
alternatíváját keresi, ebben megtalálja. És ami 
még fontos: egy biztonsági csap garantálja, 
hogy a penge ne csúszhasson ki a nyélből.

Karton: 4 rétegig Fólia,- és 
papírrétegek

Tekercs, -sztreccs, 
-zsugorfólia

Habszivacs, 
polisztirén

Zsákáru Ragasztószalag
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TÖKÉLETES FOGÁS.
TÖKÉLETES MUNKÁT VÉGEZ.

SECUNORM 380
› Több mint 7,5 cm-es penge
› Automatikus pengevisszahúzás
› Egyszerű pengecsere
› Ergonómikus nyél, jellemzője a puha fogás
› TÜV által minősítve
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KAPCSOLAT ÉS VEVŐSZOLGÁLAT
Mi teszi még biztonságosabbá vágási megoldá-
sainkat? Tanácsadásunk. Mindig elérhetők 
vagyunk, és segítünk Önnek alkalmazási példák-
kal, oktatási anyagokkal és természetesen
személyesen is.

A következő információkat megtalálja webol-
dalunkon: www.martor.com

Egy pillantásra: Biztonsági plakátjaink a legfonto-
sabb funkciókat és a helyes használatot ábrázol-
ják – ideális az Ön munkahelye számára.

Az első lépéstől a penge cseréjéig: Videófilmjeink
ízelítőt adnak Önnek arról, hogy hogyan és mire 
használhatja fel a vágóinkat.

Minden, amit Ön tudni szeretne: a méreteket, 
tulajdonságokat, különös jellemzőket, és még sok 
minden mást a vágószerszámainkról megtalálja a 
Műszaki adatlapon.

Van még kérdése? Az ügyfélszolgálati telefon-
számon elérhet bennünket +36 1 323 0523.

Hivatalos MARTOR Partner Magyarországon:

Rendelési szám NO. 380001.02

Csomagolási egység 1 egyedi kartonban 
(10 db gyűjtőkartonban)

Méret (H x Sz x M) 170,5 x 20 x 34 mm

Fő alapanyag Üvegszál-megerősítésű 
műanyag

Súly 76,1 g

Vágásmélység 73 mm

Tartalékpenge 
Csomagolási egység 
Méret (H x Sz x M)

NO. 79.60  
(10 átlátszó csomagolás-
ban) 
109,5 x 17,9 x 0,50 mm

Minősítés GS minősítés 
NO. S 60095195

ÖVTÁSKA NO. 9829

HASZNÁLTPENGE-GYŰJTŐ NO. 9810

FALITARTÓ NO. 9845

TERMÉKADATOK

Kiegészítők


