
SECUNORM PROFI
NIET ALLEEN MAAR EEN MES, MAAR HET BEGIN VAN EEN TIJDPERK.



SECUNORM PROFI
NR. 7152

Ergonomische houder
Waarom de SECUNORM 
PROFI al zo lang erg popu-
lair is? Vooral omdat het zo 
comfortabel en plezierig 
in de hand ligt. Inspan-
nend snijwerk kan men 
zo zonder vermoeidheid 
verrichten.

Duurzaam
Het kunststof binnenwerk 
van de SECUNORM PROFI is 
in een aluminium houder 
geplaatst. Het stabiele 
design is ideaal voor hoog 
frequente snijwerkzaamhe-
den en zeer duurzaam.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te 
vervangen kunt u deze 
omkeren. Dit verdubbelthet 
gebruik van het mesje en 
reduceert het verbruik. Uw 
produkt zal weer als nieuw 
snijden.

Zonder gereedschap
Geen ingewikkelde mes-
jeswissel. U hoeft slechts 
het kunststof binnenwerk 
uit de houder te duwen en 
het oude mesje door een 
nieuwe te vervangen.

Veilige bevestiging
De SECUNORM PROFI zal 
u niet teleurstellen. Haal 
de koord door het oog en 
bevestig deze aan bijvoor-
beeld uw riem.

Originele grootte



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

Karton: tot 3-laags Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Kunststof 
strapbanden

Plakband

Goederen in 
zakken

Folie- en 
papierbanen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Automatisch terugtrekken van het mesje – zeer hoge 
graad van veiligheid
Automatic blade retraction van de SECUNORM PROFI 
garandeert een hoge graad van veiligheid om snijver-
wondingen 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. Voor rechtshandigen.
Vraagt u zich ook af waarom we het design van 
de SECUNORM PROFI in 4 decennia nog nooit 
veranderd hebben? Omdat het niet nodig was. 
De pionier van gisteren is de klassieker van 
vandaag. Tijdloos gevormd, zeer robuust en 
meervoudig inzetbaar. De voorvader van alle 
GS-gekeurde veiligheidsmessen was al met 
automatic blade retraction uitgerust om gene-
raties van gebruikers te beschermen.

Veiligheidstechniek

Hoge veiligheid Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoogste 
slijtvastheid

Bijzonder 
ergonomisch

2-voudig snijvlak Snijdiepte

C
S

Keramisch mesje 
bruikbaar

Voor 
rechtshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk

NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak
NR. 852 0,63 mm, roestvrij, met TiN 

bekleed
NR. 610 0,63 mm, roestvrij
NR. 65232 0,63 mm, met breed snijvlak 

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

breed snijvlak en afgerond 
mespunt

NR. 5634 0,63 mm, afgerond mespunt

NR. 56 0,63 mm

NR. 60 0,63 mm



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

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

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

PRODUCTDETAILS

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
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 0
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Bestelnummer NR. 7152.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen in mm 142 x 16 x 31 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 80,0 g

Snijdiepte 19,6 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

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

Certificaat GS-certificaat NR. 179507-
7130-55094-2020

GORDELTASJE S 
MET CLIP

NR. 9920

HOLSTER NR. 9842

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

U-ZEKERING NR. 9800

CLIP NR. 9853

Toebehoren

SECUNORM PROFI
› Voor hoge snijfrequenties
› Ergonomisch gevormde greep
› Zeer slijtvast dankzij aluminium
› Automatic blade retraction
› GS-markering voor geteste veiligheid


