
VEILIGHEIDSMES
SECUPRO MAXISAFE

Fully automatic blade retraction 
van het mesje
voor een zeer hoge bescherming 
van de gebruiker

Variabele 3-zijdige schuifknop
voor rechts- en linkshandigen

Snijdiepte van 16 mm
voor alle gangbare  
snijmaterialen

Ergonomische greep
om efficiënt te werken

Tweemaal bruikbaar mesje
voor een twee keer zo  
lange gebruiksduur

ZEER HOGE 
VEILIGHEID

BESTEL NU!

Bestelnummer 10130610.02

Afmetingen in mm 148 x 18 x 42 mm

Gewicht mes 66,0 g

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Varianten 10139910.02

Mesjeswisselknop
om gemakkelijk en snel 
mesjes te wisselen



VERPAKKINGSINFORMATIE

Mesjeswissel zonder 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Ergonomisch 2-voudig snijvlak

Snijdiepte Trapeziummesje afgerond
C

S

Keramisch mesje te 
gebruiken

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te bevestigen Geschikt voor promotionele 
opdruk

 

MARTOR-VEILIGHEIDSMES SECUPRO MAXISAFE

Fully automatic blade retraction van het mesje
De fully automatic blade retraction van het mesje van 
de SECUPRO MAXISAFE 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 
schuifknop ingedrukt houdt.

TECHNISCHE KENMERKEN

VEILIGHEIDSTECHNIEK

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

DE BELANGRIJKSTE SNIJMATERIALEN

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen individuele doos 160 x 28 x 46 mm

Gewicht individuele doos 83,5 g

Barcode individuele doos 4002632801549

Afmetingen omverpakking 144 x 100 x 168 mm

Gewicht omverpakking 897,0 g

Barcode omverpakking 4002632851544

SECUPRO =  
zeer hoge veiligheid
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Karton: tot 3-laags Kunststof strapbanden Plakband Folie- en papierbanen

Wikkel-, stretch-, krimpfolie Garen, koord Vilt Niet geweven stoffen

TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 NR. 60099.70 
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt,  
10 in dispenser

KERAMISCH MESJE NR. 60099C NR. 1760099.25 
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en  
afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)

TRAPEZIUM MESJE NR. 99 NR. 99.70 
0,63 mm, met breed snijvlak,  
10 in dispenser

TRAPEZIUM MESJE NR. 199 NR. 199.70 
0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij,  
10 in dispenser

HAAK MESJE NR. 98 NR. 98.70 
0,63 mm, 10 in dispenser

MONTEERBARE MESJES

Neem contact met ons op voor meer informatie: MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com


