
SECUPRO MEGASAFE
EXTREEM ROBUUST EXTREEM STERK.



SECUPRO MEGASAFE
NR. 116001

Robuuste houder
De houder van de hoog
waardige SECUPRO MEGA
SAFE is vervaardigd uit 
100% aluminium en is dus 
zeer robuust. U kunt er 
alle gangbare snijmateria
len de baas mee.

Mesjesvervanging zonder 
houder te openen
Het mesje is makkelijk en 
veilig te vervangen. De 
duwknop bovenaan dient 
ingedrukt te worden en de 
schuifknop dient naar vo
ren geschoven te worden. 
Het mesje is dan klaar om 
vervangen te worden.

Perfecte bediening
De licht afgeronde houder 
ligt zeer goed in de hand. 
Dit is eveneens het geval 
wanneeru de duim op de 
schuifknop hebt, dankzij de 
antislip softgrip.

2-zijdige schuifknop
Rechtshandig? Linkshan
dig? Deze vraag heeft geen 
enkel belang aangezien de 
SECUPRO MEGASAFE uitge
rust is met een schuifknop 
voor beide.

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 SECUPRO 
MEGASAFE snijdt immers 
weer als nieuw.

Originele grootte



45°

  6

NR. 99 0,63 mm, met breed snij
vlak

Karton: tot 3laags Kunststof 
strapbanden

Goederen in 
zakken

Rolmateriaal 
schoonsnijden

Wikkel, stretch, 
krimpfolie

Plakband

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 
MEGASAFE garandeert u een hoge graad van veiligheid 
t.o.v. snijverwondingen. Wanneer het mesje contact 
veliest met het snijoppervlak trekt het zich meteen 
terug in de houder, zelfs wanneer u de schuifknop 
 ingedrukt houdt.

Bijzonder hoogwaardig.
U bent op zoek naar een veiligheidsmes met 
een grotere snijdiepte? Of zoekt u een mes dat 
ook voor de meest veeleisende toepassingen 
kan worden gebruikt? In beide gevallen is de 
SECUPRO MEGASAFE een uitstekende keuze. 
Dankzij de snijdiepte van 20 mm hoeft u geen 
enkele uitdaging uit de weg te gaan. Uw veilig
heid blijft ook gegarandeerd wanneer u werkt 
met een geringere snijlengte aangezien ook dan 
de fully automatic blade retraction in werking 
treedt.

Veiligheidstechniek

Zeer hoge 
veiligheid

Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoogste 
slijtvastheid

Ergonomisch

2voudig snijvlak Snijdiepte

C
S

Keramisch mesje 
bruikbaar

Soft grip

Voor rechts en 
linkshandigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk

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

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

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

NR. 98 0,63 mm



CONTACT EN SERVICE
Wat onze snijoplossingen 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

U KUNT DE KWALITEIT VOELEN. SECUPRO MEGASAFE
› Hoogwaardige kwaliteit aluminium houder
› Fully automatic blade retraction
› Opmerkelijke snijdiepte (snijdt tot 3laags karton)
› Eenvoudige mesjeswissel
› GSmarkering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 116001.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen in mm 153 x 26 x 38 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 140,0 g

Snijdiepte 20,1 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

NR. 99.70  
(10 in dispenser) 
60 x 19 x 0,63 mm

Certificaat GScertificaat 
NR. S 60112078

GORDELTASJE M 
MET CLIP

NR. 9921

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

PRODUCTDETAILS

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, 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 738700

Toebehoren

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 738700 | info@martor.de | www.martor.com 0
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