
SECUPRO 625
GAAT MET U DOOR DIK EN DUN.



SECUPRO 625
NR. 625095

Uitstekende Ergonomie
Dit zag u nog nooit bij een 
snijgereedschap! We heb-
ben de SECUPRO 625 als 
het ware “ingebouwd” in 
de hand van de gebruikers 
bij zwaar werk. De lange 
lichtlopende hendel, de 
afgeronde greep, de soft-
grip op de rug van het mes: 
test het zelf!

Robuust en evenwichtig
Zoals u kunt zien en voe-
len, bestaat de greep uit 
hoogwaardig aluminium. 
Het robuuste ontwerp gaat 
hand in hand met een op-
timale gewichtsverdeling. 
Gevolg: geen verzwakking 
bij het gereedschap, noch 
bij de gebruiker. Ook niet bij 
krachtig snijden.

Voor veeleisende werk-
zaamheden
Uitdagend snijmateriaal of 
verandering van richting 
– allemaal geen probleem 
voor de SECUPRO 625 
met kort trapeziummesje. 
De combinatie is perfect 
geschikt voor sneden met 
hoge snijweerstand, bijv. 
rolmateriaal of rubber.

Inclusief bescherming van 
producten
Ook met een snijdiepte van 
“slechts” 15 mm opent u 
alle gangbare verpakkingen 
in een handomdraai – maar 
zonder in de buurt van de 
inhoud te komen. Ook de 
afgeronde mespunt draagt 
bij aan de verbeterde be-
scherming van producten.

Veilig over de hele lijn
Terwijl u aan de voorzijde 
van de greep kunt vertrou-
wen op het fully automatic 
blade retraction mecha-
nisme, zit verder achter-
aan nog een beveiliging. 
Daarmee kunt u de hendel 
vergrendelen en zo een 
ongewild uitschuiven van 
het mesje voorkomen.

Originele grootte
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NR. 60095 0,63 mm, met breed snijvlak 
en afgerond mespunt

Zeer hoge 
veiligheid

Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoogste 
slijtvastheid

Bijzonder 
ergonomisch

Beveiliging 2-voudig snijvlak

Snijdiepte Trapeziummesje 
afgerond

Soft grip Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Voor extreme 
omstandigheden

Karton: tot 2-laags Kunststof 
strapbanden

Rolmateriaal 
schoonsnijden

Rubber

Leder PVC

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

Fully automatic blade retraction van het mesje – zeer hoge 
graad van veiligheid
De fully automatic blade retraction van het mesje van de 
SECUPRO 625 garandeert u een hoge graad van veiligheid 
t.o.v. snijverwondingen. Wanneer het mesje contact veliest 
met het snij-oppervlak trekt het zich meteen terug in de 
houder, zelfs wanneer u de hendel ingedrukt houdt.

Lange hendel. Kort mesje. Lang plezier ermee. 
Met afgerond trapeziummesje.
Ook de SECUPRO 625 met verkorte maximale 
meslengte is een van onze beste ergonomische 
messen met squeeze-grip. De doelstelling is 
zeer duidelijk: perfectie. In dit mes vindt u alles 
terug wat professionele gebruikers wensen: een 
aluminium handgreep, een lichtlopende hendel 
voor het uitschuiven van het mesje, een perfect 
gedoseerde snijdiepte in combinatie met fully 
automatic blade retraction en een comfortabele 
mesjeswissel. Alles bij elkaar hebt u het gevoel 
een hoogkwalitatief snijgereedschap in de hand 
te hebben.

Veiligheidstechniek

 

NR. 60099 0,63 mm, met breed snijvlak 
en afgerond mespunt

NR. 160099 0,63 mm, met breed snijvlak 
en afgerond mespunt, roestvrij

NR. 99 0,63 mm, met breed snijvlak
NR. 199 0,63 mm, met breed snijvlak, 

roestvrij
NR. 98 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 web-
site: www.martor.com

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

 › Mes met squeeze-grip en gedoseerde snijdiepte
› Fully automatic blade retraction van het mesje
› Hoogwaardige aluminium greep incl. soft grip
› Gebouwd voor zware omstandigheden
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 625095.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 154 x 22 x 59 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 151,0 g

Snijdiepte 15 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x Dikte)

NR. 60095.70  
(10 in doorzichtige ver-
pakking) 
40 x 19 x 0,63 mm

Certificaat GS-certificaat NR. 179729-
7166-55094-2020/1

GORDELTASJE L  
MET CLIP

NR. 9922

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR  
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

PRODUCTDETAILS

Toebehoren
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In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
de belangrijkste functies af, ideaal voor uw werk-
plek.

  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


