
SECUNORM MIZAR
"PUT UW WERK UIT", NIET UZELF !

NIEUW



SECUNORM MIZAR
NR. 1250019

Ergonomisch gevormd
Rechtshandig? Linkshan-
dig? Het maakt voor de 
 SECUNORM MIZAR niet uit. 
De ergonomische double- 
lock grip past perfect in 
elke hand. Snijden wordt 
uitzonderlijk makkelijk 
voor u, zelfs met hoge 
frequentie.

Kunststof die tegen een 
stootje kan
Glasvezel, om precies te 
zijn. De gebruikte kunststof 
is daarom van buitengewo-
ne kwaliteit en slijtvast. Dit 
versterkt niet alleen de grip 
maar bevordert eveneens 
de duurzaamheid.

Het is eenvoudiger dan u 
denkt
U heeft geen extra gereed-
schap nodig om het mesje 
te vervangen. Gewoon 
uw handen. En wel op de 
volgende manier: schuif de 
drie-in-één activator vol-
ledig terug, trek de hendel 
eruit, vervang het mesje, 
druk de hendel weer terug 
en ga door met snijden!

Bescherming met toege-
voegde waarde
De SECUNORM MIZAR drie-
in-één activator is uniek. U 
beschikt niet enkel over de 
“lock and unlock” functie, 
u kunt ook eenvoudig en
veilig mesjes verwisselen.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te 
vervangen kunt u het om-
keren. Dit verdubbelt het 
gebruik van het mesje – en 
spaart uw krachten. Uw 
product zal weer als nieuw 
snijden.

Originele grootte



NR. 65232C 0,65 mm, keramisch, met 
breed snijvlak en afgerond 
mespunt

NR. 65232 0,63 mm, met breed snijvlak 
en afgerond mespunt

NR. 5232 0,63 mm, met breed snijvlak
NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak
NR. 610 0,63 mm, roestvrij
NR. 8852 0,63 mm, met TiN bekleed
NR. 852 0,63 mm, roestvrij, met TiN 

bekleed
NR. 85233 0,63 mm, enkel snijvlak, met 

TiN bekleed

Hoge veiligheid Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Bijzonder 
ergonomisch

Beveiliging 2-voudig snijvlak

Snijdiepte Keramisch

Trapeziummesje 
afgerond

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk

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

Kunststof 
strapbanden

Plakband

Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Toepassing

Automatic blade retraction van het mesje – hoge veiligheid
De SECUNORM MIZAR is uitgerust met een automatic 
blade retraction van het mesje: wanneer u de bedie-
ningshandle loslaat zal het mesje in de houder verdwij-
nen en daar ook blijven. Dit biedt een hoge graad van 
bescherming tegen snijwonden.

Uw Squeeze-grip voor meer prestatie. Met 
 keramisch mesje.
De comfortabele SECUNORM MIZAR is uw 
 toegang tot de wereld van onze hoogwaar-
dige messen met squeeze-grip. In plaats van 
een schuifknop beschikt de SECUNORM MIZAR 
over een soepele squeeze-grip die het mes-
je vrijgeeft en in plaats van een stalen mesje 
wordt er een langdurig scherp keramisch mesje 
 gebruikt. Dankzij de perfecte hantering is het 
mesje geschikt voor veelzijdig en efficiënt ge-
bruik: voor alle gangbare snijmaterialen en de 
meest uiteenlopende toepassingen.

Veiligheidstechniek

Certificaten en onderscheidingen



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

ZIJN VOORDELEN LIGGEN IN UW HAND. SECUNORM MIZAR
› Met ergonomische knijp-grip
› Automatic blade retraction van het mesje
› Met keramisch mesje
› Slijtagebestendige kunststof
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 1250019.17

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 139 x 15,6 x 50,5 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
 kunststof

Gewicht 58,0 g

Snijdiepte 13 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x Dikte)

NR. 1765232.25  
(2 op kaart (zelfbediening)) 
49,9 x 19 x 0,65 mm

Certificaat GS-certificaat  
NR. 179274-7111-55094-
2020

GORDELTASJE M 
MET CLIP

NR. 9921

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

PRODUCTDETAILS

Toebehoren
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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

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

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigen-
schappen, bijzonderheden en meer over onze 
snijgereedschappen vindt u op de technische 
specificatiebladen.
Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0


