
SECUPRO MAXISAFE
IN VEEL OPZICHTEN NIEUW. EN TOCH HEEL VERTROUWD.



SECUPRO MAXISAFE
NR. 10130610

Ergonomische greep
Vooral de nieuw vormge-
geven achterkant van het 
mes zorgt ervoor dat de 
kunststof greep nog beter 
in de hand ligt. Daarnaast 
zijn ook de schuifknop en 
de knop voor het vervan-
gen van het mesje geopti-
maliseerd, zodat u efficiënt 
kunt werken.

3-zijdige schuifknop
Schuifknop voor rechtshan-
digen? Voor linkshandigen? 
Centrale schuifknop boven-
aan voor beide? Hoe u het 
mesje ook wenst te active-
ren, de SECUPRO MAXISAFE 
biedt u alle mogelijkheden. 
Meer zelfs: De 3-zijdige 
schuifknop is nu voorzien 
van een slipvaste structuur.

Met een druk op de knop
Het mesje is makkelijk 
handmatig te vervangen. 
Met een druk op de knop 
wordt de houder geopend. 
De mesjeshouder wordt 
naar voren geschoven en 
het mesje kan vervangen 
worden. Heel eenvoudig.

Metalen houder
De SECUPRO MAXISAFE is 
bijzonder slijtvast en voor-
zien van een bescherming 
ter hoogte van de mesope-
ning. Zware wrijving vormt 
dus geen enkel probleem.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het hoogwaardige 
mesje te vervangen kunt 
u het eerst omdraaien. Dit 
verdubbelt het gebruik van 
het mesje – en spaart uw 
krachten. Uw veiligheids-
mes snijdt immers weer als 
nieuw.

Originele grootte



45°

NR. 60099 0,63 mm, met breed snij-
vlak en afgerond mespunt

Karton: tot 3-laags Kunststof 
strapbanden

Plakband Folie- en 
papierbanen

Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Garen, koord

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

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 MAXISAFE 
garandeert u een hoge graad van veiligheid t.o.v. Snijverwon-
dingen. Wanneer het mesje contact verliest met het snij-opper-
vlak trekt het zich meteen terug in de houder, zelfs wanneer u 
de schuifknop ingedrukt houdt.

Veiligheidstechniek

Perfecte hantering – van alle kanten. Met 
 afgerond trapeziummesje.
De SECUPRO MAXISAFE overtuigt al meer dan 
15 jaar door zijn gebruiksgemak en zijn vele 
toepassingsmogelijkheden. Nu heeft het vei-
ligheidsmes ook op het gebied van ergonomie 
een nieuw niveau bereikt. Neem het mes in 
de hand en bedien de gloednieuwe 3-zijdige 
schuifknop... Voelt u het verschil? De bewe-
zen kenmerken hoeft u daarbij niet te missen 
– zoals het volautomatisch intrekken van het 
mesje of de robuuste greep van hoogwaardig 
kunststof.

Zeer hoge 
veiligheid

Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Ergonomisch

2-voudig snijvlak Snijdiepte

Trapeziummesje 
afgerond

C
S

Keramisch mesje 
bruikbaar

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

NR. 60099C 0,65 mm, keramisch, met 
breed snijvlak en afgerond 
mespunt

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

roestvrij
NR. 98 0,63 mm



GORDELTASJE S 
MET CLIP

NR. 9920

HOLSTER NR. 9843

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
 VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

Bestelnummer NR. 10130610.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen in mm 148 x 18 x 42 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 66,0 g

Snijdiepte 16 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

NR. 60099.70  
(10 in dispenser) 
55,5 x 19 x 0,63 mm

Certificaat GS-certificaat NR. 603523-
6639-55094-2018

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 
helpen u met toepassingsvoorbeelden, 
 opleidingsmateriaal en natuurlijk ook graag 
persoonlijk advies.

De volgende informatie vindt u op onze web-
site: www.martor.com

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

SECUPRO MAXISAFE
› Met 3-zijdige schuifknop
› Fully automatic blade retraction
› Opmerkelijke snijdiepte (snijdt tot 3-laags karton)
› Metalen bescherming tegen slijtage
› GS-markering voor geteste veiligheid

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, eigenschap-
pen, bijzonderheden en meer over onze snijge-
reedschappen vindt u op de technische specifica-
tiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0

Toebehoren
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