
SECUNORM HANDY MDP
TIMELESS APPEARANCE, PROBLEM-FREE APPLICATION.



Originele grootte

SECUNORM HANDY MDP
NR. 447

Metaaldetecteerbaar
Snijgereedschap, of deelt-
jes ervan, kunnen zoek 
raken tijdens het werk-
proces. Enkel voor een 
korte tijd echter. Dankzij 
de mogelijkheid gedetec-
teerd te worden door een 
metaaldetector kunt u alles 
terug vinden.

Geen lak
U wenst elk mogelijk risico 
te vermijden bij het uitvo-
eren van uw job? Dat is te 
begrijpen! Een greep zonder 
lak vermindert het risico 
van contaminatie tot een 
absoluut minimum in het 
productieproces. Geen enkel 
stukje lak kan afschilferen.

 
 

Schuifknop aan beide 
kanten
Rechtshandig? Linkshandig? 
Deze vraag doet er niet toe. 
De SECUNORM SMARTCUT 
MDP beschikt over een 
schuifknop die voor beiden 
bruikbaar is. Iedereen kan 
er mee aan de slag.

4 maal te gebruiken mesje
Waarom u langer kan 
werken met uw roestvrij 
mesje? Het heeft 4 scherpe 
kanten en kan meerdere 
keren gedraaid worden. Zo 
verviervoudigt u de stand-
tijd en kunt u steeds weer 
als nieuw werken.



NR. 145 0,30 mm, roestvrij

Karton: tot 2-laags Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Plakband Kunststof 
strapbanden

Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Automatic blade retraction van het mesje – hoge veiligheid
De automatic blade retraction van het mesje van de 
SECUNORM HANDY MDP garandeert een hoge graad van 
veiligheid om snijverwondingen te voorkomen. Zodra u 
bent gestart met snijden kunt u de duim van de schuif 
halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in de 
houder zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.

De klassieker in zakformaat. Metaaldetecteer-
baar.
Laat u niet misleiden door de compactheid van 
de SECUNORM HANDY MDP. “Handy” betekent 
niet snoezig. Integendeel, de SECUNORM HANDY 
MDP is een mes met pit en heeft alle kwaliteiten 
voor de job. De MDP-variant is uw eerste keuze 
indien u voeding of medicijnen produceert. De 
greep is detecteerbaar en het mesje is roestvrij. 
Geen risico met de SECUNORM HANDY MDP!

Veiligheidstechniek

Hoge veiligheid Metaal- 
detecteerbaar

Röntgen-
detecteerbaar

Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Ergonomisch

4-voudig snijvlak Snijdiepte

Voor rechts- en 
linkshandigen

Roestvrij



PRODUCTDETAILS

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche be-
eldt  de belangrijkste functies af, ideaal voor uw 
 werkplek.

 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, eigenschappen, 
bijzonderheden en meer over onze snijgereedschap-
pen vindt u op de technische specificatiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0

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 
 website: www.martor.com

ZIJN VOORDELEN LIGGEN IN UW HAND. SECUNORM HANDY MDP
› Robuust, roestvrij metalen greep
› Metaaldetecteerbare kunststof
› 1 mesje, vier snijvlakken
› Automatic blade retraction van het mesje
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 447.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(20 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 100 x 7,8 x 25,5 mm

Basismateriaal Roestvrij staal

Gewicht 37,5 g

Snijdiepte 8,5 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 

Afmetingen (L x W x Dikte)

NR. 145.60  
(10 in doorzichtige verpak-
king) 
39 x 18,4 x 0,30 mm

Certificaat GS-certificaat NR. 179708-
7145-55095-2020

GORDELTASJE M 
MET CLIP

NR. 9921

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

MDP-TESTKAARTENSET NR. 9910

Toebehoren

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com
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