
SECUNORM SMARTCUT MDP
ACCOMPLISHES ITS TASK WITH EASE.



SECUNORM SMARTCUT MDP
NR. 110700

Metaaldetecteerbaar
Snijgereedschap, of deel-
tjes ervan, kunnen zoek 
raken tijdens het werkpro-
ces. Enkel voor een korte 
tijd echter. Dankzij de mo-
gelijkheid 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. 
Aangezien 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 schuifknop 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 kleine, afgeronde greep 
past perfect in de hand. 
Meer zelfs: de gegroefde 
schuifknop geeft uw duim 
meer houvast.

 
 

Originele grootte



Karton:  
tot 2-laags

Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Plakband Folie- en 
papierbanen

Garen, koord  

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 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.

Zo slim kan snijgereedschap zijn. Metaaldetec-
teerbaar.
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 com-
pact. 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 we-
ten, niet?

Veiligheidstechniek

›› Dit roestvrij mesje kan niet worden vervangen. 
 Materiaaldikte 0,63 mm.

Hoge veiligheid Metaal-
detecteerbaar

Röntgen-
detecteerbaar

Geen mesjeswissel

Hoge slijtvastheid Bijzonder 
ergonomisch

Snijdiepte Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Roestvrij



GORDELTASJE M 
MET CLIP

NR. 9921

MDP-TESTKAARTENSET NR. 9910

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

Bestelnummer NR. 110700.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(20 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 110 x 12,5 x 25 mm

Basismateriaal Metaaldetecteerbare 
kunststof

Gewicht 23,5 g

Snijdiepte 11,6 mm

Certificaat GS-certificaat  
NR. 180256-7070-55094-
2020

PRODUCTDETAILS

Toebehoren

SECUNORM SMARTCUT MDP
› Kleine, handige greep
› Metaaldetecteerbare kunststof
› Super lichtgewicht: 24 gr.
› Automatic blade retraction van het mesje
› GS-markering voor geteste veiligheid
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ZIJN VOORDELEN LIGGEN IN UW HAND.

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, 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


