
Bestelnummer 52500410.02

Afmetingen  
(L x B x H) 

143 x 17 x 31 mm

Gewicht mes 81,0 g

Basismateriaal Aluminium

Varianten 52501410.02
52500110.02

VEILIGHEIDSMES
SECUNORM 525

BESTEL NU!

Tweemaal bruikbaar mesje
voor een langere levensduur

Automatic blade 
retraction
voor een hoge bescher-
ming van de gebruiker Robuuste ergono-

mische greep
voor de zwaarste  
uitdagingen

Nieuwe mesjeswis-
selknop
voor het zeer een-
voudig en veilig ver-
wisselen van mesjes 
(incl. magneet)

Praktisch beves-
tigingsoog
voor een veilige 
bevestiging

Nieuwe grotere schuifknop
voor meer grip tijdens het 
werken

Snijdiepte van 21 mm 
voor alle gangbare 
snijmaterialen

HOGE 
VEILIGHEID
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Neem contact met ons op voor meer informatie: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

TECHNISCHE KENMERKEN

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

DE BELANGRIJKSTE SNIJMATERIALEN

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos  
(10 in de omverpakking)

Afmetingen individuele doos 153 x 21 x 37 mm 

Gewicht individuele doos 94,0 g

Barcode individuele doos 4002632801785

Afmetingen omverpakking 114 x 78 x 156 mm

Gewicht omverpakking 980,0 g

Barcode omverpakking 4002632851780 

MONTEERBARE MESJES VERPAKKINGSINFORMATIE

TRAPEZIUM MESJE NR. 99 NR. 99.70 
0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser

KERAMISCH MESJE NR. 60099C NR. 1760099.25 
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak  
en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 NR. 60099.70 
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond  
mespunt, 10 in dispenser

TRAPEZIUM MESJE NR. 199 NR. 199.70 
0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij,  
10 in dispenser

VEILIGHEIDSTECHNIEK

SECUNORM
= hoge veiligheid

Automatische terugtrekking van het mesje
De duimen omhoog voor hoge veiligheid.  
Zodra u met het snijden begint, laat u de schuif-
knop los. Zo verdwijnt het mesje na het snijden 
meteen weer in de greep.

Veilige mesjeswissel (dankzij 
magneet)

Hoogste slijtvastheid Bijzonder ergonomisch 2-voudig snijvlak

Snijdiepte
C

S

Keramisch mesje te 
gebruiken

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen

Geschikt voor promotionele 
opdruk

Karton: tot 3-laags Wikkel-, stretch-, krimpfolie Kunststof strapbanden Rolmateriaal schoonsnijden

Schuim, Styropor PVC Goederen in zakken Niet geweven stoffen


