
SECUNORM 380
PRZEKONUJE DO SIEBIE NA CAŁEJ LINII.



SECUNORM 380
NR 380001

Dłuższe wysunięcie ostrza
„Długie“ to za mało powie-
dziane. Wysunięcie ostrza 
to ponad 7,5 cm. Dzięki 
temu za pomocą noża 
SECUNORM 380 można 
bez problemu bezpiecznie 
przecinać np. 4-warstwowe 
kartony, worki do pakowa-
nia towarów, papierowe ta-
śmy i rolki, piankę budow-
laną i płyty styropianowe.

Łatwa wymiana ostrza
Nie potrzeba do tego na-
rzędzi. Zamiast korzystania 
z jakichkolwiek narzędzi 
wystarczy po prostu wci-
snąć w dół praktyczny 
przycisk wymiany ostrza 
znajdujący się na końcu 
rękojeści. Teraz można wy-
ciągnąć nośnik ostrza wraz 
z ostrzem.

Ergonomiczna rękojeść
Z doświadczenia wiemy, że 
im bardziej ergonomiczna 
jest rękojeść, tym cięcie 
nożem jest łatwiejsze. 
Dlatego też nóż SECUNORM 
380 przekonuje do siebie 
również swoim kształtem, 
przyjemną w dotyku, mięk-
ką rękojeścią oraz rowkami 
na suwaku.

Szczególnie trwały
Pod każdym względem. 
„Rdzeń“ tworzy szczególnie 
stabilna i nieścieralna me-
talowa szyna. Rękojeść wy-
konana jest z najwyższej 
jakości tworzywa sztuczne-
go, które tak szybko Cię nie 
zawiedzie.

Dla osób prawo- i leworęcznych
Nowy nóż SECUNORM 380 
będzie odpowiedni zarów-
no dla osób praworęcz-
nych, jak i leworęcznych. 
W zależności od preferencji 
można przekręcić ostrze 
o 180° i już będzie znowu 
pasowało. Do osób prawo i 
leworęcznych dostosowane 
jest również oczko na końcu 
- jeżeli chcesz przymocować 
swój SECUNORM 380.

85% oryginalnej wielkości



NR 79 0,5 mm

 

NR 179 0,5 mm, nierdzewne 
NR 7940 0,5 mm
NR 17940 0,5 mm, nierdzewne

Wysokie 
bezpieczeństwo

Bezpieczna 
wymiana ostrza 
(dzięki magnesowi)

Najwyższa 
wytrzymałość na 
ścieranie

Wyjątkowo 
ergonomiczne

Zabezpieczenie 
transportowe

Występ ostrza 
(78 mm)

Głębokość cięcia 
(73 mm)

Miękki uchwyt soft 
grip

Dla prawo- i 
leworęcznych

Uchwyt do 
zamocowania

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Cechy techniczne

Opcjonalne ostrze

Zamocowane ostrze

Główne materiały do cięcia

Zastosowanie

Automatyczne wycofanie ostrza – większe bezpieczeństwo
W pełni zautomatyzowana funkcja wycofania ostrza w 
Secunorm 380 gwarantuje doskonałe zabezpieczenie 
przed ranami ciętymi. W chwili rozpoczęcia cięcia należy 
zdjąć kciuk z suwaka. Dzięki temu po odsunięciu noża od 
materiału ostrze natychmiast zostanie wsunięte w głąb 
rękojeści.

Technika bezpieczeństwa

Certyfikaty i wyróżnienia

Nasza światowa nowość do zadań specjalnych.
Posiada długie ostrze a mimo to jest bezpiecz-
ny? Przez długi czas uważano to za sprzecz-
ność. Do teraz, ponieważ nowy nóż SECUNORM 
380 jest pierwszym na świecie nożem bezpiecz-
nym z ostrzem wysuniętym na długość ponad 
4 cm, które to ostrze automatycznie się chowa. 
Tak wiec, jeżeli szukasz bezpiecznej alternatywy 
dla tradycyjnego noża typu Cutter z nierucho-
mym ostrzem, to znajduje się ona właśnie tutaj. 
Ponadto zabezpieczenie zapobiega wysunięciu 
się ostrza z rękojeści bez Twojego udziału.

Karton: do 4 
warstw

Taśmy foliowe i 
papierowe

Folia do owijania, 
folia stretch, folia 
termokurczliwa

Pianka, styropian

Towar w workach Taśma klejąca



RONOX S.C. | ul. Wrocławska 39 C Domasław | 55-040 Kobierzyce | Polska 
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DOSKONAŁY KSZTAŁT.
PERFEKCJA W TRAKCIE PRACY.

SECUNORM 380
› Wysunięcie ostrza ponad 7,5 cm
› Automatyczne chowanie ostrza
› Łatwa wymiana ostrza
› Ergonomiczna i miękka rękojeść
› Posiada certyfikat TÜV

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
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KONTAKT I SERWIS
Co powoduje, że nasze rozwiązania w technice 
cięcia stają się jeszcze bezpieczniejsze? Nasze 
doradztwo. Jesteśmy zawsze z Państwem tam 
gdzie trzeba i pomagamy w różnych przypad-
kach zastosowań, dajemy materiały szkolenio-
we i oczywiście doradzamy osobiście.

Następujące informacje znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej: www.martor.com

Tylko jeden rzut oka: plakat bezpieczeństwa 
prezentuje najważniejsze funkcje - idealny dla 
Państwa miejsca pracy.

Od pierwszego cięcia do wymiany ostrza: prezen-
tacja wideo daje Państwu pogląd na to, jak i do 
czego należy stosować nóż.

Wszystkie informacje dotyczące naszych narzędzi tnących 
(wymiary, cechy charakterystyczne i specjalne i więcej) 
znajdą Państwo w karta informacyjnych produktów.

Czy mają Państwo jakieś pytania? Jesteśmy dla 
Państwa osiągalni pod naszym numerem serwi-
sowym +48 71 781 56 30.

Wyłączny Przedstawiciel MARTOR w Polsce:

Symbol NR 380001.02

Opakowanie 1 w pojedynczym opako-
waniu kartonowym 
(10 w kartonie)

Format noża 170,5 x 20 x 34 mm

Materiał Tworzywo sztuczne wz-
macniane włóknem szkla-
nym

Masa 76,1 g

Głębokość Cięcia 73 mm

Ostrza zapasowe 
Opakowanie 
Format (Dł.xSzer.xGr.)

NR 79.60  
(10 w opakowaniu przezro-
czystym) 
109,5 x 17,9 x 0,50 mm

Certyfikat Certyfikat GS 
NR S 60095195

ETUI NA NOŻE NR 9829

POJEMNIK NA ZUŻYTE 
OSTRZA

NR 9810

UCHWYT MOCUJĄCY NR 9845

Akcesoria


