
SECUNORM 590
JEGO MISJA JEST OCZYWISTA:  
BEZPIECZNIE OTWIERAĆ WIELKIE WORY



SECUNORM 590
NR 590001

Bardzo długa rękojeść
Dokładnie 100 cm! Dzięki 
temu zawsze możesz ciąć 
z bezpiecznej odległości - 
bez ryzyka, że twoja ręka 
czy głowa dostaną się w 
strefę zagrożenia znajdu-
jącą się poniżej worków 
typu big-bag. Do przymo-
cowywania noża nadaje się 
oczko (ucho).

Brud jest bez szans
Tam, gdzie pracujesz, 
panuje wszystko, tylko 
nie warunki laboratoryjne. 
Ale to żaden problem dla 
noża do worków typu big-
bag. I tak np. wymienny 
element zapobiega dos-
tawaniu się kurzu i innych 
zanieczyszczeń.

Wytrzymała konstrukcja
Rękojeść noża jest ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie 
pozostałe części wykonane 
są ze wzmocnionego twor-
zywa sztucznego. Zatyczki 
zabezpieczajace głowicę 
tnącą i nierdzewne śruby 
przyczyniają się także do 
dużej trwałości i odporności 
na wpływy atmosferyczne.

Dla prawo- i leworęcznych
Prawą czy lewą? Tu nie 
ma to znaczenia. Bo i tak 
do obsługi SECUNORM 590 
potrzebujesz obu rąk. Sam 
zdecyduj, którą ręką bę-
dziesz obsługiwał element 
służący do obracania i 
przesuwania, a którą ko-
niec rękojeści.

Jak nowy - wciąż od nowa
Twoje narzędzie tnące 
poddawane jest dużym 
naprężeniom. Tym bardziej 
liczy się to, iż najważniej-
sze elementy można bez 
problemu wymieniać. Na 
przykład całą głowicę tnącą 
- albo tylko jej części, takie 
jak nierdzewne ostrze czy 
element chroniący przed 
zabrudzeniami.

17% oryginalnej wielkości

PRZETESTOWANO Z SUKCESEM 

PRZEZ EXXONMOBIL NIEMCY!



NR 17940 0,50 mm, 
                   nierdzewne

NR 7940 0,50 mm

Wysokie 
bezpieczeństwo

Wymiana ostrza 
przy pomocy 
narzędzia

Wysoka 
wytrzymałość na 
ścieranie

Ergonomiczne

Występ ostrza 
(29 mm)

Głębokość cięcia 
(24 mm)

Uchwyt do 
zamocowania

Dla prawo- i 
leworęcznych

Do ekstremalnych 
obciążeń

Nierdzewne

Towar w workach  

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Cechy techniczne

Opcjonalne ostrze

Zamocowane ostrze

Główne materiały do cięcia

Certyfikaty i wyróżnienia

Zastosowanie

Automatyczne wycofanie ostrza – większe bezpieczeństwo
Nóż SECUNORM 590 wyposażony jest w funkcję automa-
tycznego wycofywania ostrza: Wystarczy puścić element 
obrotowo-pociagowy przełączyć w pozycję wyjściową, a 
ostrze schowa się w głowicy tnącej - i tam pozostanie. 
Masz dużą pewność, że się nie skaleczysz.

Małe cięcie i masz już coś dużego.
Czy to na platformie wiertniczej, czy na dużym 
placu budowy, w fabryce chemicznej, czy też w 
gospodarce odpadami - elastyczne worki typu 
big-bag znajdują coraz szersze zastosowanie 
w różnych branżach i dziedzinach. Tak, tylko: 
Jak z dużą dokładnością ciąć wielotonowe 
worki, tak aby ich zawartość uwalniała się w 
pożądanych dozach? Właśnie tu pomóc może 
innowacja firmy MARTOR: SECUNORM 590 - nóż 
do worków typu big-bag z wydłużoną ręko-
jeścią i automatycznym wycofywaniem się 
ostrza - narzędzie zapewniające szczególne 
bezpieczeństwo pracy.

Technika bezpieczeństwa
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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

JEGO ZALETY LEŻĄ W DŁONI
 

SECUNORM 590
› Idealny do selektywnego cięcia worków typu
  big-bag
› Nóż jest odporny na zabrudzenia i wpływy
  atmosferyczne
› Długa, solidna rękojeść
› Automatyczne chowanie ostrza
› Posiada certyfikat TÜV

Symbol NR 590001.02

Opakowanie 1 w pojedynczym opako-
waniu kartonowym

Format noża 1000 x 144 x 43 mm

Materiał Tworzywo sztuczne 
wzmacniane włóknem 
szklanym

Masa 916 g

Głębokość Cięcia 24 mm

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

NR 17940.60  
(10 w opakowaniu przezro-
czystym) 
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certyfikat Certyfikat GS 
NR S 60096614

UCHWYT MOCUJĄCY 
SECUNORM 590

NR 9596

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE 
SECUNORM 590

NR 9594

POJEMNIK NA ZUŻYTE 
OSTRZA

NR 9810

UCHWYT MOCUJĄCY NR 9845

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

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 narzę-
dzi tnących (wymiary, cechy charakterystyczne 
i specjalne i więcej) znajdą Państwo w kartach 
informacyjnych produktów.

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

Akcesoria
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Wyłączny Przedstawiciel MARTOR w Polsce:


