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SECUNORM MULTISAFE
NR. 8152

Robuust design
Zoals u kunt zien en voelen 
is de SECUNORM MULTISAFE 
extreem stabiel. En toch is 
de SECUNORM MULTISAFE 
flexibel, omdat u een groot 
aantal verschillende mesjes 
kunt gebruiken. Dit produkt 
is geschikt voor vele snij-
werkzaamheden, behalve 
voor krachtig snijden.

Van solide metaal
De SECUNORM MULTISAFE 
lijkt uit één stuk gegoten 
te zijn. Om meer precies te 
zijn, gegoten uit zink. Voor 
bepaalde industrieën, bijv. 
de voedingsindustrie, is 
het produkt ook ongelakt 
verkrijgbaar.

Schuif aan bovenzijde
Met de rechter- of de 
linker hand? Links én rechts 
is het antwoord! De meta-
len schuifknop bevindt zich 
aan de bovenzijde van de 
greep en kan zo eenvou-
dig met de duim worden 
bediend.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te 
vervangen kunt u dit om-
keren. Dit verdubbelt het 
gebruik van het mesje en 
reduceert het verbruik. Uw 
SECUNORM MULTISAFE zal 
weer als nieuw snijden.

Oog om te bevestigen
Bij de klassieker SECUNORM 
MULTISAFE bent u al lang 
gewend aan een oogje, 
waarmee u uw mes heel 
eenvoudig en veilig kunt 
bevestigen.

Originele grootte



NR. 5232 0,63 mm, met breed snij-
vlak

Karton:  
tot 3-laags

Kunststof 
strapbanden

Plakband Rolmateriaal 
schoonsnijden

Textiel Rubber

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

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 MULTISAFE garandeert een hoge graad van vei-
ligheid 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.

Simply Heavy Metal.
De van zink gemaakte SECUNORM MULTISAFE 
is een ware evergreen die nu in een compleet 
nieuw jasje is gestoken. Dankzij zijn stabie-
le, functionele ontwerp beschikt hij over een 
enorm doorzettingsvermogen. Dankzij het lan-
ge mesje kunt u vrijwel alle materialen snijden, 
of u kunt één van de vele andere optionele 
mesjes gebruiken.

Veiligheidstechniek NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak
NR. 610 0,63 mm, roestvrij

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

NR. 56 0,63 mm
 

NR. 5634 0,63 mm, afgerond mespunt

NR. 60 0,63 mm

Hoge veiligheid Mesjeswissel met 
gereedschap

Hoogste 
slijtvastheid

Volledig metalen

Ergonomisch 2-voudig snijvlak

Snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk



Bestelnummer NR. 8152.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 142 x 17 x 38,5 mm

Basismateriaal Zink

Gewicht 150,0 g

Snijdiepte 22 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x Dikte)

NR. 5232.70  
(10 in dispenser) 
53 x 19 x 0,63 mm

Certificaat GS-certificaat  
NR. 180699-7246-55094-
2020

GORDELTASJE S 
MET CLIP

NR. 9920

HOLSTER NR. 9842

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

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 UW HAND. SECUNORM MULTISAFE
› Robust handle made of zinc
› With metal slider on top
› Large cutting depth
› Automatic blade retraction van het mesje
› GS-markering voor geteste veiligheid

PRODUCTDETAILS

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 +49 212 73870-0 0
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Toebehoren

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


