
SECUPRO MARTEGO
BIJNA TE MOOI OM WAAR TE ZIJN.



SECUPRO MARTEGO
NR. 122001

Perfecte bediening
De voordelen van de 
SECUPRO MARTEGO zijn 
overduidelijk zichtbaar: de 
ergonomische en comfor-
tabele double-lock softgrip. 
Het geheel is bijzonder 
comfortabel voor de pols.

4 maal te gebruiken mesje
Aangezien het 4 scherpe 
kanten heeft, kunt u het 
hoogwaardige Solingen- 
mesje verschillende malen 
draaien. Dankzij de snij-
diepte blijven de goederen 
beschermd.

Veilige mesjeswissel
Het mesje kan worden 
vervangen zonder gereed-
schap. Een aantrekkelijk, 
veilig extraatje: de geïnte-
greerde magneet houdt het 
mesje stevig op zijn plaats.

Alles onder controle
Het aluminium draagt 
niet enkel bij tot het aan-
trekkelijke design van de 
SECUPRO MARTEGO. Het 
verhoogt ook de robuust-
heid en geeft het geheel 
een hoge weerstand tegen 
extreme omstandigheden.

Extra veiligheid
De SECUPRO MARTEGO is 
het perfecte veiligheidsmes 
voor al uw snijtoepassin-
gen. Vergeet echter vooral 
niet de blauwe knop in 
te drukken wanneer u 
het mes niet gebruikt. Zo 
voorkomt u dat het mesje 
ongewild uit de houder 
komt.

Originele grootte



45°

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

NR. 92 0,40 mm

Optioneel mesje

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Certificaten en onderscheidingen

Toepassing

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

Voldoet aan de hoogste eisen.
Snijgereedschap waarbij functionaliteit en de-
sign hand in hand gaan? Dat is de SECUPRO 
MARTEGO, ons awardwinnend double-lock 
veiligheidsmes met fully automatic blade re-
traction. De allerhoogste graad in veiligheid, 
robuustheid, ergonomie en veelzijdigheid. Voor 
rechtshandigen, linkshandigen en grote handen!

Veiligheidstechniek

Karton: tot 2-laags Kunststof 
strapbanden

Plakband Rolmateriaal 
schoonsnijden

PVC Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Zeer hoge 
veiligheid

Veilige 
mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Hoogste 
slijtvastheid

Bijzonder 
ergonomisch

Beveiliging 4-voudig snijvlak

Snijdiepte
C

S

Keramisch mesje 
bruikbaar

Soft grip Voor rechts- en 
linkshandigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk

 

NR. 92C 0,50 mm, keramisch
NR. 192 0,40 mm, roestvrij
NR. 60092 0,40 mm, afgerond mes-

punten



GORDELTASJE M 
MET CLIP

NR. 9921

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

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.

SECUPRO MARTEGO
› Met ergonomische knijp-grip
› Perfect voor veelvuldig gebruik
› Fully automatic blade retraction
› Mooi gemaakt en slim design voorzien van

een soft-grip
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 122001.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen in mm 155 x 18 x 48,5 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 105,0 g

Snijdiepte 9 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

NR. 92.66  
(10 in veiligheidsdispenser) 
26 x 18,5 x 0,40 mm

Certificaat GS-certificaat NR. 178906-
7058-55094-2020

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

Toebehoren
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