
SECUNORM 590
ZIJN MISSIE IS DUIDELIJK:  
BIG BAGS VEILIG OPENEN.



SECUNORM 590
NR. 590001

Zeer lange greep
Precies 100 cm! Dit zorgt 
ervoor dat u altijd vanaf 
een veilige afstand kunt 
snijden, zonder met de arm 
of het hoofd in de gevaren-
zone onder de big bag te 
moeten komen. Om de Big 
Bag snijder op te hangen 
is deze voorzien van een 
oog.

Vuil krijgt geen kans
Daar waar u werkt, heer-
sen er allesbehalve labo-
ratoriumomstandigheden. 
Geen probleem voor de SE-
CUNORM 590. Zo voorkomt 
zijn verwisselbaar anti-vuil-
element bijvoorbeeld dat 
stof en andere vreemde 
stoffen in het binnenste 
van uw snijkop komen.

Robuust gebouwd
De greep van de SECU-
NORM 590 is gemaakt van 
aluminium. Alle andere 
onderstelen zijn vervaar-
digd van versterkte kunst-
stof. Afdichtringen aan 
het draai-trek-element en 
beschermkappen op de 
schroeven dragen ook bij 
aan de duurzaamheid en 
weersbestendigheid.

Voor rechts- en linkshan-
digen
Rechts of links? Dat speelt 
hier geen rol. U hebt toch 
beide handen nodig om de 
SECUNORM 590 te bedie-
nen. Kies zelf met welke 
hand u het draai-trek-ele-
ment en met welke hand u 
het uiteinde van de greep 
vastneemt.

Altijd weer als nieuw
Uw snijgereedschap wordt 
blootgesteld aan sterke 
belastingen. Des te beter 
dat u zonder veel moeite 
essentiële onderdelen kunt 
uitwisselen, zoals de gehe-
le snijkop of slechts delen 
ervan, zoals het roestvrijs-
talen mesje en het anti-
vuil-element.

17% van de ware grootte

SUCCESVOL GETEST DOOR 

EXXONMOBIL IN DUITSLAND !



NR. 17940 0,50 mm, 
                   roestvrij

NR. 7940 0,50 mm

Hoge veiligheid Mesjeswissel met 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Ergonomisch

Maximale 
meslengte

Snijdiepte

Oogje om te 
bevestigen

Voor rechts- en 
linkshandigen

Voor extreme 
omstandigheden

Roestvrij

Goederen in 
zakken

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Automatisch terugtrekken van het mesje – zeer hoge graad 
van veiligheid
De SECUNORM 590 is uitgerust met een mesje dat zich 
automatisch terugtrekt: zodra u het draai-trek-element 
loslaat, verdwijnt het mesje in de snijkop en blijft daar ook 
zitten. Dit zorgt voor een hoog niveau van beveiliging 
tegen snij-ongevallen.

EEN KLEINE SNEDE OM GROTE DINGEN TE DOEN.
Of het nu op een boorplatform of groot bouw-
terrein, in de chemische fabriek of bij het ver-
wijderen van afval is: flexibele big bags worden 
in meer en meer industrieën en sectoren gebru-
ikt. Alleen, hoe snijdt u de tonnen zware zakken 
op het punt open om de inhoud ervan juist in 
de gewenste hoeveelheid vrij te geven? Net 
hier kan een innovatie van MARTOR helpen: de 
SECUNORM 590, een big-bag-cutter met extra 
lange greep en automatisch terugtrekken van 
de mesjes, die u bijzonder veilig laat werken.

Veiligheidstechniek



Akta Trading Holland B.V. | Postbus 1007 | 8300 BA Emmeloord | Nederland 
T +31 527 615722 | F +31 527 615358 | info@aktatrading.nl | www.aktatrading.nl

CONTACT EN SERVICE
Wat onze snij-oplossingen nog veiliger maakt? 
Ons advies. Wij staan altijd voor u klaar en hel-
pen u met toepassingsvoorbeelden, opleidings-
materiaal en natuurlijk ook graag persoonlijk 
advies.

De volgende informatie vindt u op onze web-
site: www.martor.com

ZIJN VOORDELEN LIGGEN IN DE HAND.
 

SECUNORM 590
› Ideaal voor het gericht opensnijden van 
  big bags
› Ongevoelig voor vuil en weersinvloeden
› Lange, robuuste greep
› Automatic blade retraction
› TÜV gecertificeerd

Bestelnummer NR. 590001.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos

Afmetingen in mm 1000 x 144 x 43 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 916 g

Snijdiepte 24 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

NR. 17940.60  
(10 in doorzichtige verpak-
king) 
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certificaat GS-certificaat 
NR. S 60096614

WALL MOUNT BRACKET 
SECUNORM 590

NR. 9596

TORX SCHROEVENDRAAIER
SECUNORM 590

NR. 9594

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

PRODUCTDETAILS

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
de belangrijkste functies af, ideaal voor uw werk-
plek.

Van de eerste snede tot het vervangen van het 
mesje: door onze video’s krijgt u een indruk hoe 
en waarvoor u het mes kunt gebruiken.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschap-
pen, bijzonderheden en meer over onze snijge-
reedschappen vindt u op de technische specifica-
tiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer + 31 527 615722

Toebehoren
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Officieel MARTOR Partner Nederland:


