
SECUNORM 590
KÜLDETÉSE VILÁGOS:  
BIG-BAG ZSÁKOKAT BIZTONSÁGOSAN KINYITNI.



SECUNORM 590
NO. 590001

Nagyon hosszú markolat
Pontosan 100 cm! Ez bizto-
sítja, hogy Ön mindig biztos 
távolságból vághasson – 
anélkül, hogy a karja vagy 
feje a big-bag zsák alatti 
veszélyzónába kerülne. A 
fűzőszemnél a szerszám 
rögzíthető.

A szennyeződésnek nincs 
esélye
Ott, ahol Ön dolgozik 
egyáltalán nincsenek labo-
ratóriumi körülmények. Ez 
nem probléma a big-bag 
zsákvágó kés számára. 
Így például a cserélhető 
szennytaszító elem meg-
akadályozza, hogy por és 
más idegen test kerüljön a 
vágófej belsejébe.

Robusztus felépítés
A big-bag zsákvágó késnek 
alumínium markolata van. 
Minden más alkatrésze 
erősített műanyagból 
készül. A forgatható-húzó 
elem tömítőgyűrűi és a cs-
avarokon lévő védősapkák 
szintén a tartósságot és az 
időjárás-állóságot segítik.

Jobb- és balkezesek 
számára
Jobbkezes vagy balkezes? 
Itt ez nem számít. His-
zen Önnek úgyis mindkét 
kezére szüksége van a 
SECUNORM 590 kezelésé-
hez. Döntse el Ön, hogy 
melyik kézzel működteti a 
forgatható-húzó elemet és 
melyikkel a markolat végét.

Mindig olyan, mintha új 
lenne
Az Ön vágószerszáma 
nagy igénybevételnek van 
kitéve. Annál jobb, hogy a 
fontos alkatrészeket gond 
nélkül ki lehet cserélni. 
Például a teljes vágófejet – 
vagy annak részeit, mint pl. 
a rozsdamentes pengét és 
a szennytaszító elemet.

Az eredeti méret 17 %-a.

SIKERESEN TESZTELTE:

EXXONMOBIL NÉMETORSZÁG.



NO. 17940 0,50 mm, 
                   rozsdamentes

NO. 7940 0,50 mm

Magasszintű 
biztonság

Pengecsere 
szerszámmal

Nagyfokú 
kopásvédelem

Ergonómikus

Pengekimenet 
hossza (29 mm)

Vágásmélység 
(24 mm)

Fűzőszem a 
rögzítéshez

Jobb,- és 
balkezesek 
számára

Nagy 
igénybevételre

Rozsdamentes

Zsákáru  

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Minősítések és elismerések

Használat

Automatikus pengevisszahúzás – magas fokú biztonság
A SECUNORM 590 Automatikus pengevisszahúzással van 
felszerelve: Amint elengedik a forgatható-húzó elemet a 
penge eltűnik a vágófejben – és ott is marad. Ez magas 
fokú biztonságot nyújt vágási sérülésekkel szemben.

Egy kis vágás, nagy hatás.
Akár fúrótornyon, nagy építkezésen, vegyi 
üzemben vagy a szemétszállításnál – a rugal-
mas big-bag zsákok egyre több ágazatban és 
területen kerülnek felhasználásra. De, hogyan is 
lehet a mázsás zsákokat pontosan úgy felvág-
ni, hogy a kívánt mennyiségű tartalom jöjjön ki 
belőle? Itt segíthet a MARTOR innovációja: a 
SECUNORM 590 – egy extra hosszú marko-
lattal és automatikus pengevisszahúzással 
rendelkező big-bag zsákvágó kés, amely külön-
legesen biztonságos munkát tesz lehetővé.

Biztonsági technológia
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KAPCSOLAT ÉS VEVŐSZOLGÁLAT
Mi teszi még biztonságosabbá vágási megoldá-
sainkat? Tanácsadásunk. Mindig elérhetők vagy-
unk, és segítünk Önnek alkalmazási példákkal, 
oktatási anyagokkal és természetesen szemé-
lyesen is.

A következő információkat megtalálja webolda-
lunkon: www.martor.com

ELŐNYEI KÉZENFEKVŐEK.
 

SECUNORM 590
› Ideális big-bag zsákok célzott felvágásához
› Nem érzékeny a szennyeződésekre és az 
  időjárásra
› Hosszú, robosztus markolat
› Automatikus pengevisszahúzás
› TÜV által minősítve

Rendelési szám NO. 590001.02

Csomagolási egység 1 egyedi kartonban

Méret (H x Sz x M) 1000 x 144 x 43 mm

Fő alapanyag Üvegszál-megerősítésű 
műanyag

Súly 916 g

Vágásmélység 24 mm

Tartalékpenge 
Csomagolási egység 
Méret (H x Sz x M)

NO. 17940.60  
(10 átlátszó csomagolás-
ban) 
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Minősítés GS minősítés 
NO. S 60096614

WALL MOUNT BRACKET 
SECUNORM 590

NO. 9596

HEXALOBULAR SOCKET 
SECUNORM 590

NO. 9594

HASZNÁLTPENGE-GYŰJTŐ NO. 9810

FALITARTÓ NO. 9845

TERMÉKADATOK

Egy pillantásra: Biztonsági plakátjaink a legfon-
tosabb funkciókat és a helyes használatot ábrá-
zolják – 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 telefonszá-
mon elérhet bennünket. +36 1 323 0523

Kiegészítők
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Hivatalos MARTOR Partner Magyarországon:


