
SECUNORM 590
JEHO MISE JE JASNÁ:  
BEZPEČNĚ OTEVÍRAT VELKOOBJEMOVÉ VAKY - BIG BAGY.



SECUNORM 590
Č. 590001

Velmi dlouhá rukojeť
Přesně 100 cm! Tím je 
zaručeno, že můžete 
stále řezat z bezpečné 
vzdálenosti - aniž byste se 
rukou nebo hlavou dostali 
do nebezpečné zóny pod 
velkoobjemovým vakem. 
K upevnění nože se nabízí 
poutko.

Nečistota nemá šanci
Jen velmi málo lidí pracuje 
ve sterilním pracovním 
prostředí. Pro práci s nožem 
SECUNORM 590 to nez-
namená žádný problém. 
Jeho vyměnitelný ochranný 
prvek proti nečistotám 
brání tomu, aby se dovnitř 
řezací hlavy dostal prach a 
další cizí tělesa.

Robustní konstrukce
Rukojeť je vyrobena z nere-
zové oceli; všechny ostatní 
části z velmi pevného 
plastu. Ochranné čepičky 
na řezací hlavě a nerezo-
vé, bezpečnostní šroubky 
také přispívají k dlouhé 
životnosti a odolnosti proti 
vlivům počasí.

Pro praváky i leváky
Pravá nebo levá? To je tady 
jedno. Neboť pro ucho-
pení nože SECUNORM 590 
potřebujete stejně obě 
ruce. Rozhodněte sami, 
kterou rukou budete ovlá-
dat otočně-posuvný prvek 
a do které vezmete konec 
rukojeti.

Neustále jako nový
Váš řezací nástroj je vysta-
ven silnému namáhání. 
O to větší význam má 
skutečnost, že lze jeho pod-
statné součásti vyměňovat 
bez vynaložení velkého 
úsilí. Např. celou řezací hla-
vu - nebo jen její části, jako 
nerezovou čepel a ochranný 
prvek proti nečistotám.

17% originální velikosti

ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO V 

EXXONMOBILU, NĚMECKO!



Č. 17940 0,50 mm, nerez

Č. 7940 0,50 mm

Automatické 
zatažení čepele

Výměna čepele s 
nástrojem

Odolný proti 
obrušování

Ergonomický tvar

Délka vysunuté 
čepele (29 mm)

Hloubka řezu (24 
mm)

Otvor pro zavěšení Nůž pro praváky i 
leváky

Pro náročná řezání Nerezový

Pytlované zboží  

VLASTNOSTI VÝROBKU

Technické charakteristiky

Volitelná čepel

Instalovaná čepel

Hlavní řezané materiály

Certifikáty a vyznamenání

Použití

Automatické zatažení čepele – vyšší zabezepečení
Nůž SECUNORM 590 je vybaven funkcí automatického 
zatažení čepele. Jakmile uvolníte otočně-posuvný prvek, 
čepel se zatáhne zpět do řezací hlavy, kde zůstane 
zkryta. Pro Vaši větší bezpečnost a ochranu před 
zraněním.

K dosažení velkého výsledku stačí jen malý řez.
Ať už na vrtném zařízení nebo velkém staveniš-
ti, v chemičce nebo při likvidaci odpadu - flexibil-
ní velkoobjemové vaky nacházejí využití ve stále 
více odvětvích a oblastech. Má to však i háček: 
Jak tyto tuny vážící pytle naříznout natolik přes-
ně, abyste mohli jejich obsah odebrat v požado-
vaném množství? Právě zde Vám může pomoci 
inovace od MARTORu: SECUNORM 590 - řezací 
nůž na velkoobjemové Big Bagy s extra dlouhou 
rukojetí a s automatickým zatažením čepele, 
který umožňuje pracovat obzvláště bezpečně.

Bezpečnostní technologie
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KONTAKT A SLUŽBY
Co dělá naše řešení řezání ještě bezpečnějším? 
Naše poradenství. Jsme Vám vždy k dispozici a 
pomůžeme Vám navíc s příklady použití, školicí-
mi materiály a samozřejmě rádi také návštěvou.

Následující informace naleznete na naší interne-
tové stránce: www.martor.com

JEHO PŘEDNOSTI MÁTE VE SVÝCH 
RUKÁCH.
 

SECUNORM 590
› Ideální pro cílené nařezávání velkoobjemových
  vaků - Big Bagů
› Odolný vůči nečistotám a vlivům počasí
› Dlouhá, robustní rukojeť
› Automatické zatažení čepele
› Certifikováno TÜV

Kód zboží Č. 590001.02

Balení 1 ks v krabici

Rozměry (D x Š x V) 1000 x 144 x 43 mm

Hlavní materiál Sklolaminát

Váha 916 g

Hloubka řezu 24 mm

Náhradní čepel 
Balení 
Rozměry (D x Š x tloušťka)

Č. 17940.60  
(10 v průhledném obalu) 
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certifikát GS certifikát 
Č. S 60096614

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK pro nůž 
SECUNORM 590

Č. 9596

TORX KLÍČ pro nůž 
SECUNORM 590

Č. 9594

SBĚRNÝ BOX NA 
POUŽITÉ ČEPELE

Č. 9810

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK Č. 9845

DETAILY VÝROBKU

Na první pohled: bezpečnostní plakát zobrazuje 
nejdůležitější funkce - vhodný pro Vaše pracovní 
místo.

Od prvního řezu po výměnu čepele: video Vám 
poskytne informaci o tom, jak a na co můžete 
nůž použít.

Všechno, co byste chtěli vědět: rozměry, vlast-
nosti, zvláštnosti a více informací o výrobku.

Máte ještě otázky? Zastihnete nás na našem 
zákaznickém čísle +420 251 616 950

Příslušenství
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Oficiální «MARTOR Partner» pro Českou a Slovenskou republiku:


