
SECUPRO MERAK
DE PERFECTE DEFINITIE VAN EEN ALLROUNDER.

NIEUW



SECUPRO MERAK
NR. 1240019

Ergonomische greep
Rechtshandigen en links
handigen zullen met plezier 
en op zeer productieve 
wijze de SECUPRO MERAK 
gebruiken. De vorm van de 
greep is zeer ergonomisch.

Veilige mesjeswissel
U kunt het mesje verwisse
len zonder gereedschap en 
zelfs zonder het hele mes 
te hoeven demonteren. In 
plaats daarvan: Druk op de 
mesjeswisselknop en klap 
de blauwe hendel volledig 
uit: nu kan het mesje zo 
worden verwisseld.

Licht en stabiel
De SECUPRO MERAK is 
vervaardigd van een zeer 
slijtvaste kunststof die 
toch zeer licht is. Dit zorgt 
vooreen makkelijke manier 
van snijden, zonder ver
moeidheid.

Met kleine bedieningsknop
Met een druk op de blauwe 
knop blokkeert u het mes
je. Zo beschermt u zichzelf 
tegen snijwonden tijdens 
transport en wanneer het 
mes niet in gebruik is.

4 maal te gebruiken mesje
1 mesje, 4 scherpe kan
ten. U haalt dus meer 
productiviteit uit 1 mesje: 
u verhoogt het gebruik 
ervan maar liefst 4 maal! 
De gebruikte snijkracht blijft 
steeds dezelfde.

Originele grootte



45°

NR. 92C 0,50 mm, keramisch,  
met breed snijvlak

NR. 92 0,40 mm
NR. 60092 0,40 mm, afgerond mes

punten
NR. 192 0,40 mm, roestvrij

Zeer hoge 
veiligheid

Mesjeswissel 
zonder 
gereedschap

Hoge slijtvastheid Bijzonder 
ergonomisch

Beveiliging 4voudig snijvlak

Snijdiepte Keramisch

Voor rechts en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Geschikt voor 
promotionele 
opdruk

 

Karton:  
tot 2laags

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 van het mesje – zeer 
hoge graad van veiligheid
De fully automatic blade retraction van het mesje van 
de SECUPRO MERAK 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 hendel 
ingedrukt houdt.

Veiligheid, comfort? Alles onder (double-lock) 
controle. Met keramisch mesje.
De SECUPRO MERAK is ons handige mes met 
squeezegrip en fully automatic blade retrac
tion. Met deze “kleine broer” van de SECUPRO 
MARTEGO hebben we voornamelijk aan één 
iemand gedacht: u. Met de lichte en altijd ge
bruiksvriendelijke SECUPRO MERAK werkt u 
namelijk uiterst veilig en met weinig kans op 
vermoeidheid. Daar draagt ook het langdurig 
scherpe keramische mesje aan bij. En er is nog 
meer: door de minimale snijdiepte zijn uw pro
ducten perfect beschermd.

Veiligheidstechniek



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

U KUNT DE KWALITEIT VOELEN. SECUPRO MERAK
› Ergonomische knijpgrip
› Licht en handig
› Met keramisch mesje
› Volledig automatische terugtrekking van
het mesje

› TÜV gecertificeerd

Bestelnummer NR. 1240019.17

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen (L x B x H) 128 x 18 x 50 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
 kunststof

Gewicht 58,8 g

Snijdiepte 9 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x Dikte)

NR. 1792.25  
(2 op kaart (zelfbediening)) 
26 x 18,5 x 0,50 mm

Certificaat GScertificaat  
NR. 178906707855094
2020

GORDELTASJE M 
MET CLIP

NR. 9921

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
 VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

PRODUCTDETAILS

Toebehoren
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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 
 website: www.martor.com

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
de belangrijkste functies af, ideaal voor uw 
werkplek.

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 738700


