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SECUNORM SMARTCUT MDP
NR. 110700

HANDIG VEILIGHEIDSMES VOOR HET OPENEN VAN ALLERHANDE VERPAKKINGEN VOOR RECHTS- EN LINKSHANDIGEN.

Veiligheidstechniek

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

Automatic blade retraction van het mesje 
– hoge veiligheid
De automatic blade retraction van het
mesje van de SECUNORM SMARTCUT 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.
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Zo slim kan snijgereedschap zijn. Metaaldetecteerbaar.
Wanneer u de SECUNORM SMARTCUT MDP in de hand houdt, 
weet u meteen waarom de nadruk op „smart“ ligt. Dit mes 
is bijzonder licht en compact. Het is geschikt voor bijna elk 
snijmateriaal. Eveneens zeer „smart“ is het feit dat u het kunt 
gebruiken in de meer gevoelige industrieën. De kunststof 
greep is immers detecteerbaar en het mesje is van roestvrij 
staal. Handig om te weten, niet?

Metaaldetecteerbaar 
Snijgereedschap, of deeltjes ervan, kunnen zoek raken tij-
dens het werkproces. Enkel voor een korte tijd echter. Dank-
zij de mogelijkheid gedetecteerd te worden door een metaal-
detector kunt u alles terug vinden vooraleer ook maar iets 
met uw goederen de firma verlaat. 

Eén toepassing, twee voordelen 
De SECUNORM SMARTCUT MDP is een wegwerpmes. Aange-
zien u het mesje niet dient te vervangen, komt u er ook niet 

mee in contact. Bovendien zal het mesje niet zoek raken in 
het productieproces. 

Schuifknop aan beide kanten 
Met de rechterhand? Met de linkerhand? Het doeter niet toe! 
De SECUNORM SMARTCUT MDP is uitgerust met een schuif-
knop die van beide kanten te bedienen is. U kunt zelf kiezen 

Perfect om mee te werken 
Dit mes ziet er niet enkel handig uit, het is het ook. De klei-
ne, afgeronde greep past perfect in de hand. Meer zelfs: de 
gegroefde schuifknop geeft uw duim meer houvast. 
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TOEPASSING

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

Karton: tot 2-laags Wikkel-, stretch-, krimpfolie Plakband Folie- en papierbanen

Garen, koord  

Materiaaldikte 0,63 mm.

MESJESWISSEL

Dit roestvrij mesje kan niet worden vervangen. 

Hoge veiligheid Metaaldetecteerbaar Röntgendetecteerbaar Geen mesjeswissel

Hoge slijtvastheid Bijzonder ergonomisch Snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Roestvrij  
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VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Certificaten en onderscheidingen

 

PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

DIENSTEN

Veiligheidsposter Training video Technisch specificatieblad  

Datum van afgifte 30.09.2020

Certificaat GS-certificaat  
NR. 180256-7070-55094-2020
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Afmetingen in mm 110 x 12,5 x 25 mm

Gewicht mes 23,5 g

Basismateriaal Metaaldetecteerbare kunststof

Snijdiepte 11,6 mm

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos

Afmetingen individuele doos 113 x 10 x 28 mm

Gewicht individuele doos 26,8 g

Barcode individuele doos 4002632917936

Hoeveelheid per omverpakking 20 messen

Afmetingen omverpakking 114 x 72 x 120 mm

Gewicht omverpakking 575,0 g

Barcode omverpakking 4002632969256

Douanenummer 82119300

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar 
deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt 
gebruiken. 
 
1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitslui-
tend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en 
niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte 
handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra 
veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoe-
nen aan. 
 
2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van ver-
wondingen: Gebruik uitsluitend onberispelijke messen met 
scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Neem 
bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak 
uzelf vóór gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en 
de werking ervan. Zorg er tevens voor dat deze niet door 
het te snijden materiaal beïnvloed wordt. LET OP: het mesje 
is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. 
Pak daarom nooit het mesje vast! Plaats uw andere hand 
niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af. 
 

3. Onderdelen verwisselen: Dit mes is een wegwerpproduct. 
Het wisselen van mesjes of andere onderdelen is derhalve 
niet voorzien. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of 
slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstech-
niek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te 
vervangen. Veranderingen of manipulatie van het product 
zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het product 
beinvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans 
op verwondingen!  
 
4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen 
(afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitge-
sloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats. 
 
5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel 
het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange 
levensduur te bevorderen. 
 
LET OP: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele ge-
volgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voor-
behouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!  



04/0427.10.2021Technisch specificatieblad  ›  SECUNORM SMARTCUT MDP

TOEBEHOREN

FABRIKANT

GORDELTASJE M 
MET CLIP 
NR. 9921

Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens 
niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS M is er plaats voor 
alle middelgrote MARTOR-messen en voor onze veiligheids-
scharen. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de bui-
tenkant kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog 
een extra mes, een pen of een verpakking met mesjes in te 
steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap 
veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wan-
neer u opnieuw begint te werken.

MDP-TESTKAARTEN-
SET 
NR. 9910

Er zijn 5 kaarten met verschillende kunststof balletjes in de 
MDP-TESTKAARTENSET van 2,5 mm tot 8 mm groot. Met de 
„Visiting Card“ kunt u de betrouwbaarheid van uw metaal-
detectoren testen.
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